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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
 

1.1 วัตถุประสงค์การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล สทป. พ.ศ. 2566 - 2570 
            ตามที่ได้มีประกาศให้ใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม     
มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ 12 เม.ย. 62 จนถึง 30 ก.ย. 80 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 47 ก ลงวันที่  
11 เม .ย . 62 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อ 26 พ .ย . 61 ก าหนดให้ เมื่อมีการประกาศใช้นโยบาย 
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแล้ว  ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามร่าง
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งในปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบด้านการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ได้ด าเนินการปรับปรุง ร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น สทป. ได้มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงจะต้องมีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ 
ให้มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ สทป. และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพะในด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ นอกจากนั้นแผนดิจิทัลฉบับนี้ยังสอดคล้องกับ แนวทางการด าเนินการทางด้านดิจิทัลของ
กระทรวงกลาโหม  
 
1.2 Digital Road Map 

จุดมุ่งหมายของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 คือ การมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
โดยในปี พ.ศ. 2566-2567 สทป. ด าเนินการคงสภาพและเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสารสนเทศให้รองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สทป. และสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือผู้ใช้งานภายในองค์กร รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรนอกองค์กร เช่น การ
บ ารุงรักษาระบบห้อง Data Center การด าเนินการเพ่ือคงไว้ซึ่งการรับรอง ISO/IEC 27001:2013 การจัดซื้อ
อุปกรณ์ Next Generation Firewall การ Maintenance ระบบต่างๆทั้งในส่วน Hardware,  Software, 
Server และ Network ซึ่งมีผลส าคัญส าหรับการใช้งานระบบและความมั่นคงปลอดภัย  นอกจากการด าเนินการใน
ด้านนี้แล้ว สทป. จะมีการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และรองรับอนาคต 
               ปี พ.ศ. 2568-69 สทป. นั้น นอกจากสิ่งที่ต้องคงสภาพให้เป็นไปดังที่ได้ด าเนินการในปี พ.ศ. 2566-
67 แล้ว ในปี พ.ศ. 2568-69 นั้น จะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศองค์กร
เป็นอย่างมาก การให้ความส าคัญกับการปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักขององค์กร เป็นการด าเนินการตาม
แนวทางของคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพ่ือ
เป็นการปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักเดิมคือ ระบบ e-Office และเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานเพ่ิมเติม
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บางส่วนให้สมบูรณ์ข้ึน เช่น การพัฒนาระบบ e-office ใหม่ การจัดท าเว็บไซต์สถาบันใหม่ เป็นต้น นอกจากในด้านการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักขององค์กรแล้ว สทป. ยังมีการด าเนินการทางด้าน Hardware โดยจะมีการ
พัฒนาเกี่ยวกับระบบจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ระบบแม่ข่าย Server พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล และระบบ 
Network โดยใช้ เทคโนโลยี Hyper Converge และ จะมีการด าเนินการทางด้านการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศเพ่ิมเติม คือ การด าเนินการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และการ
ด าเนินการในส่วนของ โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network 
Analytic and Network Monitoring System) เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเป็นต้น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนี้ จะท าให้องค์กรมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล 

และในปี พ.ศ. 2570 สทป. จะเริ่มเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนั้น
จะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศหลักขององค์กรเพ่ิมเติม เพ่ือที่จะปรับให้กระบวนงานต่าง  ๆ ที่จ าเป็นให้เป็น
ดิจิทัล ตามแนวทางที่คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสถาปัตยกรรมองค์กรก าหนดขึ้น นอกจากนี้จะมี
การปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะมีการธ ารงความสามารถทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยระบบและมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ส าหรับการด าเนินการส าคัญในปีนี้ได้แก่ การจัดท าระบบ Secure 
Access Service Edge (SASE) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ (ERP) เพ่ือเปลี่ยนผ่านสู่
องค์กรดิจิทัล ต่อเนื่องจากช่วงปี 2568-69  โครงการจัดซื้อระบบ Secure Access Service Edge (SASE) เพ่ือ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
และโครงการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ นอกจากนั้นเพ่ือเป็นการวางแผนงานในอนาคต    
ให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัยเหมาะสมกับภาระกิจของ สทป. จะมีการด าเนินการโครงการจ้างจัดท าแผนดิจิทัล
ระยะ 5 ปี  
         นอกจากการด าเนินการต่างๆในเรื่องอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์และเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ ตลอดระยะเวลา 5 ปี สทป. ยังมีการส่งเสริมและผลักดันการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล
ให้กับบุคลากรทุกระดับของสถาบันฯ เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างเท่าทันและยกระดับทักษะที่
ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในห้วง สองปีแรกของแผนนั้นจะมีการศึกษาด้วยตนเอง และช่วง 3 ปีหลังจะมี 
งบประมาณในการด าเนินการในส่วนของค่า Couse เรียนต่างๆ  
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ภาพที่ 1 Digital Road Map

2566-2567 

2568-2569 

2570 

จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์/จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/อบรมบุคลากร/บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ-ครุภัณฑ์ 

ด าเนินการคงสภาพและเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบสารสนเทศ 

องค์กรมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
องค์กรสู่องค์กรดิจิทัล 

เปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่าง
สมบูรณ์แบบ 

 โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตาม  
ISO 27001 เพื่อด ารงรักษาโครงสร้างพื้นฐานดิจทิลั 

 โครงการจ้างบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ด้านระบบรักษา
ความปลอดภัยต่าง ๆ 

 โครงการจ้างดูแลและบ ารุงรักษาระบบงานบริหาร
ส านักงานอัตโนมัติ (ERP) 

 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Next Gen Firewall เพื่อ
ป้องกันการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
 
 

 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ (ERP) 
เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 

 โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตาม ISO 
27001 เพื่อด ารงรักษาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

 โครงการจัดท าเวปไซต์สถาบนั One stop Service เพื่อ
บริการประชาขน 

 โครงการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
 โครงการจัดท าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับ

โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของสถาบันฯ Hyper-
converged Infrastructure 
 

 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ (ERP)  
เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 

 โครงการจัดซื้อระบบ Secure Access Service Edge (SASE) 
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

 โครงการจ้างจัดท าแผนดิจิทัลระยะ 5 ปี 
 โครงการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อ

ด ารงรักษาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ 
 
บทนี้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล กับ แผนปฎิบัติการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งเป็นแผนการด าเนินการหลักของ สทป. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงความสอดคล้อง 
ของยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ สทป. กับ แผนปฏิบัติการสถาบันฯ ส าหรับ แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล นั้นถือว่าเป็นแผนระดับที่รองลงมาจากแผนปฏิบัติการสถาบันฯ โดยแผนปฏิบัติการสถาบันฯ นั้นมีความ
สอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนระดับที่ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนระดับที่ 2 : 1) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นต่าง ๆ 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 
2566 – 2570) 3) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 แผนระดับที่ 3 : 
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ด้านความมั่นคง พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงกลาโหมและ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ของกระทรวงกลาโหม  นอกจากนั้น ยังมีความสอดคล้องกับ
นโยบายและเป้าหมายการด าเนินการของ สทป. ในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (พ.ศ. 
2564 - 2580) แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปีของ สทป. แบ่งออกเป็น 3 แผนปฏิบัติการย่อย ตามที่ได้
วิเคราะห์ไว้ใน   ส่วนที่ 4 ประกอบด้วย 

แผนปฏิบัติการที่ 1 สนับสนุนการปรับเปลี่ยน สทป. ให้รองรับการท างานแบบดิจิทัล 
แผนปฏิบัติการที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ
กฎหมาย 
แผนปฏิบัติการที่ 3 ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สทป. ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความสัมพันธ์กับแผนระดับต่างๆสรุปได้ดังนี้ 
 

2.1 แผนระดับท่ี 1: ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 มีความสอดคล้องกับแผนระดับ
ที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ โดยตรงจ านวน 2 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ และ ยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นอกจากนั้น ยังมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอีกจ านวน 2 ด้าน เนื่องจาก แผนปฏิบัติการ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 ที่เป็นแผนขององค์กร ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปนั้น สอดคล้อง
โดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 1) ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ซึ่งแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯต้องมีความความสอดคล้องกับแผนปฎิบัติการสถาบันด้วย ในที่นี้ จะขอกล่าวถึง
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และ ยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รายละเอียดดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
   เป้าหมาย  
   เป้าหมายที่ 1: ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   เป้าหมายที่ 2: ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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         ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ  
   ประเด็นที่ 1: ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 
   ประเด็นที่ 2: ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
   ประเด็นที่ 3: ภาครัฐมีความทันสมัย 
 
        ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                  เป้าหมาย  
   เป้าหมายที่ 1: คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภ าพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ  
        ประเด็นที่ 1: การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
    

 
ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

 
   การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ฯ  
   สทป. จะด าเนินการทางด้านดิจิทัล เพ่ือสนับสนุน การบริหารงาน สามารถบูรณาการระบบงาน 
เงิน คนกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนได้อย่างคล่องตัว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป มีการสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงมาปฏิบัติงาน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงาน รวมถึงระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีได้มาตรฐาน การให้ความรู้ 
การฝึกอบรม จนท.ให้มีความสามารถในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เหมาะสมกับการด าเนินงาน ท าให้บรรลุเป้าหมายตาม ทั้งสองด้านได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
รวมถึงตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
ภาครัฐ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ และ ผลิตภาพแรงงานทีเ่พ่ิมข้ึน 
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2.2 แผนระดับท่ี 2 

  
                 แผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 มีความสอดคล้องกับ
แผนระดับที่ 2 ได้แก่ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 3) แผนการปฎิรูปประเทศ 

  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(เกี่ยวข้องโดยตรง) 
   เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (ที่เก่ียวข้อง) 
   เป้าหมายที่ 1: บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
   เป้าหมายที่ 2: ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ 
   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาบริการประชาชน 
   เป้าหมายของแผนย่อย: งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
                   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: แผนย่อยที่ 3 การปรับสมดุลภาครัฐ 
   เป้าหมายของแผนย่อย: เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมอย่างเหมาะสม 
   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
   เป้าหมายของแผนย่อย: ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
        แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: แผนย่อยที่ 5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   เป้าหมายของแผนย่อย: บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
        การบรรลุเป้าหมาย 
   สทป. มีการด าเนินการ การน าระบบดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบงานให้เข้าสู่การบริหารงานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพ่ือรองรับการให้บริการกับกระทรวง
กระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน มีการจัดท าเวปไซต์เพ่ือเป็นแหล่งบริการข้อมูลแก่ประชาชน 
ที่มีความสนใจ มีการด าเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีการด าเนินการจนได้  ISO/IEC27001 
นอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่ข้อมูลในเวปไซต์ Open Government เพ่ือที่ภาครัฐและเอกชนจะได้น าข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ไปใช้งาน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ซึ่งการด าเนินการเหล่านี้จะท าให้
สามารถบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทตามที่กล่าวมาได้ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของภาครัฐ และดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การสหประชาชาติ 

        2.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  (มีส่วน
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท) ในประเด็นนี้เนื่องจากมีแผนย่อยหลายแผนที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัย
และพัฒนาของประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจของสถาบัน จึงมีความสอดคล้องของการด าเนินการของสถาบันกับแผน
แม่บทย่อยหลายแผนในประเด็นนี้ ซึ่งจะมีการกล่าวถึงในแผนปฎิบัติการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศอยู่
แล้ว ซึ่งการด าเนินงานในแผนปฎิบัติการดิจิทัลนั้นเป็นการสนับสนุนการด าเนินการของสถาบัน ซึ่งในความเป็น
จริงก็ควรต้องเกี่ยวข้องกับแผนย่อยต่างๆหลายแผน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงความสอดคล้องระหว่างแผนดิจิทัล
สถาบันฯ กับ แผนย่อยของแผนแม่บทท่ีมีความสอดคล้องกันโดยชัดเจนเท่านั้น ดังนี้ 
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                  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (ที่เก่ียวข้อง) 
   เป้าหมายที่ 1: ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
        แผนย่อยของแผนแม่บท: แผนย่อยที่ 5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและนวัตกรรม 
        เป้าหมายของแผนย่อย:  เป้าหมายที่ 1 จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทีจ่ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
        การมีส่วนสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   การด าเนินงานของ สทป. สทป. จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในด้านของ Software 
Application, Hardware, Network รวมถึง พัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศที่ส าคัญ ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า 
สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ นอกจากนั้น สทป.จะมีการด าเนินการให้ ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ให้มีความพร้อมในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืนๆได้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลในด้านการวิจัย
และพัฒนา  

 2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 (มีส่วนสนับสนุนให้
บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ) 
  เป้าหมายภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ (ที่เกี่ยวข้อง) 
  เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะ 
ที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น 
  เป้าหมายที่ 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และความ
เสี่ ยงภายใต้บริบทโลกใหม่  อาทิ  สั งคมสู งวัย  การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภั ยโรคระบาด  
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารงานของภาครัฐ
ให้ทันเวลา มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
  หมุดหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ (ที่เกี่ยวข้อง) 
  หมุดหมายที ่12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
(สนับสนุนเป้าหมายที่ 2) 
  หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน (สนับสนุนเป้าหมาย   
ที่ 5) 
    การมีส่วนสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ 
- สทป. จะส่งเสริมการพัฒนา การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ ให้มีความสามารถในการปฎิบัติงานในด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนตามหมุดหมายที่ 12 ที่ต้องการให้ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

- สทป. มีการด าเนินการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ภายในต่าง ๆ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารงานของ 
สทป. เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้น าระบบดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบงานให้เข้าสู่
การบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพ่ือรองรับการ
ให้บริการกับกระทรวงกระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน
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โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
สนับสนุนตามหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

  2.2.4 แผนปฎิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (เก่ียวข้องโดยตรง) 
              เป้าหมายภาพรวมของแผนปฎิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ที่เกี่ยวข้อง) 
              เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยีมา 
     ประยุกต์ใช้ 
               กิจกรรมในแผนปฎิรูปประเทศ  (ที่เกี่ยวข้อง) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
              เป้าหมายของกิจกรรม 

- ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลสาคัญของภาครัฐที่ 
มีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจาเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉิน
เร่งด่วน 

- ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล 
และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) สาหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การดาเนินงาน และการกากับติดตาม 
ประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซึ่ง
ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟ้ืนตัวของประเทศ ใน ๕ ด้าน 
ได้แก่ (๑) ด้านการมีรายได้และมีงานทา (๒) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (๓) ด้านเกษตรและการบริหาร
จัดการนhe (๔) ด้านการท่องเที่ยว และ (๕) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าสาหรับเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดข้ึนใหม่ (Startups) 

                   การบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ สทป. มีการด าเนินการ การ
น าระบบดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบงานให้เข้าสู่การบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้นโยบายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพ่ือรองรับการให้บริการกับกระทรวงกระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชน มีการจัดท าเวปไซต์เพ่ือเป็นแหล่งบริการข้อมูลแก่ประชาชน ที่มีความสนใจ มีการด าเนินการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีการด าเนินการจนได้ ISO/IEC27001 นอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่ข้อมูล
ในเวปไซต์ Open Government เพ่ือที่ภาครัฐและเอกชนจะได้น าข้อมูลอันเป็นประโยชน์ไปใช้งาน ซึ่งถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ซึ่งการด าเนินการเหล่านี้ จะท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายของแผน
แม่บทตามที่กล่าวมาได้ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
และดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การสหประชาชาติ 

 
2.3 แผนระดับท่ี 3 

   
2.3.1 ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล กับ นโยบายและเป้าหมายการด าเนินการของ สทป. 
ในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2564 - 2580) และ แผนปฏิบัติการ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 

แผนปฏิบัติการย่อยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ทั้ง 3 แผนปฏิบัติการย่อย 
มีความสอดรับ (Alignment)  กับ นโยบายและเป้าหมายการด าเนินการของ สทป. ในด้านเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2564 - 2580) และ แผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 
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2566 - 2570 ซึ่งมีนโยบายและแผนปฎิบัติการในด้านต่างๆที่เหมือนกัน ในทุกๆด้าน จึงขอน าเสนอเฉพาะในส่วนของ 
แผนปฎิบัติการ สทป. ซึ่งถูกก าหนดไว้ 5 ปี เช่นเดียวกับ แผนปฎิบัติการดิจิทัล เพ่ือความสอดคล้องของแผน ส าหรับ
การด าเนินการทางด้านดิจิทัลนั้นเป็นการด าเนินการสนับสนุนองค์กร ซึ่งต้องสนับสนุนแผนปฎิบัติการ สทป. ในทุกๆ
ด้านอยู่แล้ว แต่ด้านที่เกี่ยวข้องชัดเจน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

          แผนปฏิบัติการที่ 1 สนับสนุนการปรับเปลี่ยน สทป. ให้รองรับการท างานแบบดิจิทัล มีความ
สอดรับกับแผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 ดังนี้ 

- ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
และด าเนินการอื่นที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
เป้าหมาย (ที่เกี่ยวข้อง) ระบบการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมสามารถรองรับวัตถุประสงค์ 
หน้าที่และอ านาจที่ได้รับเพ่ิมเติม และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันของเทคโนโลยีหรือ
สถานการณ์ได้ 

- ด้านที่ 5 ด้านการเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรม 
ป้องกันประเทศ ให้แก่ กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือใช้ก าหนดนโยบาย 
และแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
เป้าหมาย (ที่เกี่ยวข้อง)  มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บหรือท าฐานข้อมูล เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูล
กลางรองรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ สทป. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ให้บริการ และการเข้าถึง
ของผู้ใช้บริการหรือประชาชนทั่วไปได้ 

 
        แผนปฏิบัติการที่ 2 พัฒนาและด ารงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

และสอดคล้องกับกฎหมาย มีความสอดรับกับแผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570  
ในลักษณะเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติการที่ 1 ดังนี้  

- ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
และด าเนินการอื่นที่เก่ียวข้องหรือต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
เป้าหมาย (ที่เก่ียวข้อง)  ระบบการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมสามารถรองรับวัตถุประสงค์ 
หน้าที่และอ านาจที่ได้รับเพ่ิมเติม และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันของเทคโนโลยีหรือ
สถานการณ์ได้ 

- ด้านที่ 5 ด้านการเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรม 
ป้องกันประเทศ ให้แก่ กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือใช้ก าหนดนโยบาย 
และแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
เป้าหมาย (ที่เกี่ยวข้อง)  มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บหรือท าฐานข้อมูล เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูล
กลางรองรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ สทป. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ให้บริการ และการเข้าถึง
ของผู้ใช้บริการหรือประชาชนทั่วไปได้ 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566 - 2570) 
 

| หน้าท่ี 12 

          แผนปฏิบัติการที่ 3 ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สทป. ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดรับกับแผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570 
ดังนี้ 

- ด้านที่ 3 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการ และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
เป้าหมาย (ที่เกี่ยวข้อง)  สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สทป. ให้สามารถน าความรู้ทักษะ
และประสบการณ์ที่มี  รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ไปขับเคลื่อนให้เกิดผลผลิต (ต้นแบบ/องค์ความรู้) ตามกลุ่ม
เทคโนโลยีเป้าหมายที่ สทป. ก าหนด ให้สามารถรองรับผลกระทบจากเทคโนโลยีของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลัน (Technology Disruption) 
 

แผนป ิบัติการส าบันเทค น ลยีป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนปฏิบัติการที่ 2: พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลตาม

มาตรฐานสากลและสอดคล้อง
กับกฏหมาย

แผนปฎิบัติการที่ 3 ยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรของ สทป. ให้
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฎิบัติการที่ 1 
สนับสนุนการปรับเปลี่ยน 
สทป. ให้รองรับการท างาน

แบบดิจิทัล 

ด้านที่ 2 ด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ของ
กระทรวงกลาโหม 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
และภาคเอกชน

ด้านที่ 3 ด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนการฝึกอบรม 
การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการ และการ
พัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
และอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ

ด้านที่ 1 ด้านการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ และ

ด าเนินการอื่น ที่
เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง 

เพ่ือน าไปสู่อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ

ด้านที่ 5 ด้านการเป็นศูนย์ข้อมูล
ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ให้แก่ กระทรวงกลาโหมและ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือใช้ก าหนด
นโยบายและแผนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ

ด้านที่ 4 ด้านการประสาน
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศและ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

กับหน่วยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษา และ

ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

 ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกับแผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 2.3.2 ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ ทั้ง 3 แผนปฏิบัติการมีความ
สอดรับ (Alignment) กับยุทธศาสตร์ ในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 3 ยุทธศาสตร์ จากภาพที่  สามารถสรุปได้ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการที่ 1 สนับสนุนการปรับเปลี่ยน สทป. ให้รองรับการท างานแบบดิจิทัล มีความสอด
รับกับ             
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- ยุทธศาสตร์ที่  4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 เป้าหมาย (ที่เกี่ยวข้อง) 
1. บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
แม่นย า 
2. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส และการมีส่วน
ร่วม ของประชาชน 
แผนปฏิบัติการที่ 2 พัฒนาและด ารงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล
และสอดคล้องกับกฎหมาย มีความสอดรับกับ ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกับแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
เป้าหมาย (ที่เกี่ยวข้อง)   
มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ ไม่ซ้ าซ้อน สามารถ 
รองรับการเชื่อมโยงการท าางานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมาย (ที่เกี่ยวข้อง)  

1. มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดย 
ผลักดัน Data Protection Law และปรับแก้ไข Computer Crime Law ให้บังคับใช้ได 
2. มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการท าาธุรกรรม 
แผนปฏิบัติการที่ 3 ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สทป. ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความสอดรับกับ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ของแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เป้าหมาย (ที่เกี่ยวข้อง)  
1. บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในสาขา ที่ขาด
แคลน หรือมีความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล 
2. บุคลากรผู้ท างานทุกสาขามีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล 
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 
           2.3.3 ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกับแผนการพัฒนาด้านดิจิทัลกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2566 - 
2570 
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ทั้ง 3 แผนปฏิบัติการมี
ความสอดรับ (Alignment) กับแผนการพัฒนาด้านดิจิทัลกระทรวงกลาโหม 2566 - 2570 สามารถสรุปได้ดังนี ้
แผนปฏิบัติการที่ 1 สนับสนุนการปรับเปลี่ยน สทป. ให้รองรับการท างานแบบดิจิทัล มีความสอดรับกับแนวทาง 
การด าเนินการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- ด้านที่ 2 การปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยและกฎระเบียบข้อบังคับด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
     เป้าหมาย (ที่เก่ียวข้อง) เพ่ือปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างการจัดของหน่วย และกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความเหมาะสม เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถสนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่รวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ด้านที่ 4 การวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เป้าหมาย (ที่เกี่ยวข้อง) เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด าเนินงานด้านระบบควบคุมบังคับ
บัญชา ระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารราชการทั่วไป เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการฝึก 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถตอบสนองภารกิจในภาพรวมของ
กระทรวงกลาโหมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะหรือ
บริการภาครัฐที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
 

แผนปฏิบัติการที่ 2 พัฒนาและด ารงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากลและสอดคล้อง
กับกฎหมาย มีความสอดรับกับ แนวทางการด าเนินการพัฒนาของแผนการพัฒนาด้านดิจิทัลกระทรวงกลาโหม 
2566-2570 ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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- ด้านที่ 3 การพัฒนาและด ารงสภาพโครงการสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าหมาย (ทีเ่กี่ยวข้อง)  เพ่ือพัฒนาและด ารงสภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประกอบด้วย      ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบงานสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ฐานข้อมูล ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้มีความพร้อมใช้งาน มี
ความครอบคลุมและเพียงพอต่อการใช้งานตามภารกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน มุ่งเน้นความคุ้มค่า ลดความซ้ าซ้อน 
และความปลอดภัยในการใช้งาน 

- ด้านที่ 4 การวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าหมาย (ที่เกี่ยวข้อง) เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด าเนินงานด้านระบบควบคุมบังคับ
บัญชา ระบบ    สารสนเทศ เพ่ือการบริหารราชการทั่วไป เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการฝึกให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถตอบสนอง
ภารกิจในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบการ
ให้บริการสาธารณะหรือบริการภาครัฐที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

แผนปฏิบัติการที่ 3 ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สทป. ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสอดรับกับ 

- ด้านที่ 1 การพัฒนาก าลังพลด้านดิจิทัลของแผนการพัฒนาด้านดิจิทัลกลาโหมฯ 
เป้าหมาย (ที่เก่ียวข้อง) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของก าลังพลในภาพรวมของ 
กระทรวงกลาโหม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณลักษณะ และสมรรถนะ ด้านดิจิทัลที่
เหมาะสมสามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในสอดคล้องตาม
นโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ส่วนราชการภายใน
กระทรวงกลาโหมมีเครื่องมือที่เพียงพอและเหมาะสม ส าหรับใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของก าลังพล รวมทั้งหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นการสร้างผู้น าด้านดิจิทัล 
และยกระดับขีดความสามารถของก าลัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เทค น ลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์องค์กร  
ยุคดิจิทัลเป็นยุคที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กร ลดขั้นตอน ลดการใช้
กระดาษ และประหยัดงบประมาณในการด าเนินงาน ซึ่งแนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ ๆ ที่หลาย
องค์กรให้ความสนใจและน าไปประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 

 
3.1 ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคต 

การศึกษาถึงแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส าคัญในอนาคตเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาในการจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ได้อ้างอิงจากผลการส ารวจและวิจัยของ Gartner บริษัทวิจัยและให้ค าปรึกษาด้าน
ไอทีที่องค์กรทั่วโลกต่างให้ความส าคัญ ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 มีการส ารวจและวิจัย 10 อันดับแนวโน้มเทคโนโลยี
เชิงกลยุทธ์ (Top  Strategic Technology Trends for 2022) ที่ Gartner ได้จัดท าขึ้น โดยเเบ่งออกเป็น 3 
กลุ่มใหญ่ ๆ ได้เเก่ Engineering Trust (Column ที่ 1), Sculpting change (Column ที่ 2) เเละ Accelerating 
Growth (Column ที่ 3) ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 6  

 

  
ภาพที่ 6 10 อันดับแนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ในปี พ.ศ. 2565 

(ท่ีมา: https://www.gartner.com/en/information-technology/insights/top-technology-trends) 
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จากภาพ จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของการท า Automation ในงานต่าง ๆ เป็นเรื่องส าคัญ ในช่วงหลายปี 
ที่ผ่านมา เทคโนโลยีหุ่นยนต์ถูกน ามาใช้งานแทนมนุษย์ โดยเฉพาะงานที่มีความยากล าบาก มีระดับความเสี่ยง 
และระดับความอันตรายสูง โดยเฉพาะในทางด้านอุตสาหกรรม เช่น การเชื่อมโลหะ การพ่นสี หรือการประกอบ
รถยนต์ แต่เทคโนโลยีในช่วงที่ผ่านมา ค่อนข้างมีราคาแพงและขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากถูก
ตรึงคงที่ไว้ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แต่ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบ
เซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบปัญญาประดิษฐ์ ความสามารถในการติดต่อกันระหว่างเครื่องจักรกับ
เครื่องจักร ส่งผลให้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ราคาถูกลง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความสามารถสูงมากขึ้น ฉลาดขึ้น  
มีความยืดหยุ่นในการท างานร่วมกับมนุษย์ และ/หรือทดแทนมนุษย์ได้มากข้ึน  

เทคโนโลยีอัตโนมัติแต่ละประเภทที่พัฒนาขึ้น มีความหลากหลายตามประเภทการใช้งาน ตั้งแต่อุปกรณ์
ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยแบ่งหมวดหมู่ตามจุดประสงค์ในการใช้งาน ประเภทของสินค้า และความ
เหมาะสมของการปฏิบัติงาน ในห้วงที่ผ่านมา หลายบริษัทในประเทศไทยเริ่มให้ความสนใจและผลักดันในการ
ปรับใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติมากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ มีความ
แม่นย า และความเสถียรในการท างาน โดยการปรับใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติมีความแพร่หลายทั้งในโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงงานผลิต และคลังสินค้า ทั้งนี้ เทคโนโลยีอัตโนมัติเหล่านี้ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือเข้ามาแทนที่
แรงงานคน แต่เพ่ือพัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยเสริมจุดเด่นและลดจุดด้อยในส่วนของความผิดพลาดของมนุษย์ออกไป 
การน าอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้เพ่ือมาทดแทนส่วนงานที่เป็นกระบวนการท าซ้ า และสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามา
แทนที่แรงงานคนได้ ส าหรับส่วนงานอ่ืน ๆ แรงงานคนก็ยังถือว่ามีความจ าเป็นอยู่ โดยผู้ประกอบการแต่ละราย 
ควรท าการศึกษาและประเมินความต้องการในการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติตามประเภทของธุรกิจและประเภทของ
สินค้า เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและตรงวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยยกระดับ
การท างานของบุคลากรในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เพ่ิมความเสถียร และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงาน
ได้มากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้แนวโน้มในอนาคตยังได้กล่าวถึง Decision Intelligence ซึ่งองค์กรต่าง ๆ จะต้องให้ความส าคัญ
ในกระบวนการเร่งให้มีการตัดสินและด าเนินการต่าง ๆ อย่างรวดเร็วผ่านระบบ Digital  ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมานั้น
เทคโนโลยีที่แพร่หลายและมีความส าคัญที่จะมาช่วยจัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Machine Learning  
แล้วส่งต่อข้อมูลไปให้นักวิเคราะห์สามารถน าไปใช้ต่อได้ ซึ่งในยุคดิจิทัลองค์กรไหนที่มี  Big Data หรือข้อมูล
ขนาดใหญ่ และสามารถวิเคราะห์และจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นย า องค์กรนั้นย่อมมีความได้เปรียบ  
ในการแข่งขัน Big Data  ได้กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เพราะเป็นอีกหนึ่งกลไกส าคัญขององค์กรทั้งภาคธุรกิจ
และรัฐบาลในยุคปัจจุบัน เนื่องจากข้อมูลขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่รวบรวมพฤติกรรม รสนิยม รวมถึงความคิดเห็นของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งรอบตัวต่าง ๆ ให้กลายเป็นข้อมูลที่น าไปใช้ต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดทางธุรกิจเพ่ือสร้างสินค้า
และบริการให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้มากขึ้น หรือน าไปใช้เพ่ือออกแบบนโยบายภาครัฐให้เข้ากับความต้องการ
ของประชาชน ซึ่งข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ข้อมูลจ านวนมหาศาลนี้ ไม่สามารถน ามาปรับใช้ได้ในทันที  
ด้วยข้อจ ากัดด้านขนาด ความเร็ว และความหลากหลายของข้อมูล ท าให้องค์กรต้องการคนที่สามารถ  
ท าความเข้าใจข้อมูลและดึงแก่นส าคัญออกมาใช้ได้ แนวคิดของ  Decision Intelligence นั้นจะมีการให้
ความส าคัญในความรวดเร็วของการตัดสินใจ เนื่องจากสภาวะปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนทางธุรกิจ
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สูงมากอันมีปัจจัยส าคัญ เช่น การระบาดของโรคติดต่อ ซึ่งจะมีการพัฒนาเครื่องมือต่าง  ๆ ออกมาช่วยองค์กร 
ให้สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วทันตามสถานการณ์ 

เทคโนโลยีที่ส าคัญมากที่ยังมีแนวโน้มที่จะต้องน ามาใช้คือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  (AI) ซึ่งมีบทบาท
อย่างมากในหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มาแรงแห่งยุคและมีแนวโน้มว่าจะมีบทบาท
ส าคัญต่อการท างานในยุคดิจิทัลอย่างมาก โดยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
เป็นความชาญฉลาดที่สร้างข้ึนให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต และมีคุณลักษณะทางด้านสติปัญญาและความฉลาดคล้ายคลึง
กับมนุษย์ จุดเด่นคือ ความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง คิด วิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อนได้ 
รวมไปถึงการวางแผนกลยุทธ์ เช่นเดียวกับปัจจุบัน หลาย ๆ อุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยี  AI เข้ามาช่วย
ท างาน เพราะ AI ได้แทรกซึมไปทุกภาคกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิต การแพทย์  
การคมนาคมและอ่ืน ๆ แม้กระท่ังการติดต่อสื่อสาร การตลาด การขาย และการบริการลูกค้า 

ยิ่งเทคโนโลยี AI ได้รับการพัฒนาให้ฉลาดและมีความคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเท่าไร บริษัทก็
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพ่ือสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจอย่างสูงสุด โดยมีการน า  AI เข้าไปในแต่ละ
กระบวนการ อาทิ ในขั้นตอนการก าหนดเป้าหมายมีการขับเคลื่อนในรูปแบบ  AI Infrastructure, AI 
Frameworks และ AI Platforms หรือตัวอย่างในธุรกิจบริการ เช่น  AI Service ในการพัฒนาระบบการ
ให้บริการลูกค้า หรืออาจจะเป็นการสร้าง Chatbot ในการตอบค าถามลูกค้า เนื่องจากได้เริ่มมีการใช้ AI 
แพร่หลายในปัจจุบัน ความจ าเป็นอย่างหนึ่งที่ส าคัญคืองานทางด้านวิศวกรรม AI (AI engineering) เพราะการ
ด าเนินการที่ดีนั้นจะต้องมีการบริหารจัดการ มีหลักการในการด าเนินการที่ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นแบบแผน 
การให้ความสนใจในด้านการน า AI มาใช้ตามหลักวิศวกรรมนั้น จะช่วยให้มีการบริหารจัดการที่ดีและใช้ AI ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

แนวโน้มที่ส าคัญอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นด้านจริยธรรมและความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรง
กับหัวข้อ Privacy-enhancing Computation ซึ่งในปัจจุบันได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในระดับ
บุคคล องค์กร และภาครัฐ ซึ่งผู้คนนั้นก็ได้ให้ความส าคัญกับการน าข้อมูลไปใช้  ซึ่งในแต่ละองค์กรก็ได้มีการ
ออกมาด าเนินนโยบายเชิงรุกเพ่ือป้องกันกรณีด้านปัญหาการน าข้อมูลไปใช้ที่อาจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงเกิดเป็น
ข้อตกลงในประเด็นด้านจริยธรรมในการใช้งานข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ที่ถูกยกระดับขึ้นมาเป็น
กฎว่าทุกคนต้องด าเนินตาม เนื่องจากมีการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดร่วมกับจ านวนของ
ประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันประชากรโลกเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 5,000 ล้านคน ซึ่งคิด
เป็นประมาณร้อยละ  62.5 ของประชากรโลก ส่วนประเทศไทยนั้นมีจ านวนผู้ เข้าถึ ง อินเทอร์ เน็ต
ประมาณ 54.5 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 77.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในประเทศ จากสถิติพบว่า
การจ านวนผู้ใช้งานค่อนข้างคงที่ในห้วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่มีสัดส่วนการใช้งานที่สูง และพฤติกรรมการใช้งานของ
คนไทยนั้นได้ใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์สูงมาก และพบว่าคนไทยมีการแชร์ข้อมูลผ่านโทรศัพท์มากกว่าร้อยละ 
70 ซึ่งในการแชร์ข้อมูลนั้นค่อนข้างง่าย สะดวก และรวดเร็ว จนบางครั้งขาดการคิด วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล
หรือตีความอย่างถูกต้องก่อนน ามาเผยแพร่ต่อ ถือได้ว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน
และการท างาน ส่งผลให้บุคคลจ าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือป้องกันความเสี่ยง
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ที่อาจจะเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เช่น การสูญเสียความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพย์สิน การโจรกรรมข้อมูล รวมไปถึงการโจมตีทางไซเบอร์ 

ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ประกาศใช้เพ่ือปกป้อง
คุ้มครองประชาชน ในด้านความเป็นส่วนตัว โดยมีการคุ้มครองภาพบุคคลทั่วไป มีบทลงโทษส าหรับผู้ที่ปลอม
ข้อมูล ฉ้อโกง รวมไปถึงตัดต่อภาพ โดยมีการเยียวยาและให้ค่าชดเชยผู้เสียหาย โดยศาลจะเป็นผู้ตัดสินคดีความ
ที่เกิดขึ้น ซึ่งหากมีเนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่สามจริงจะต้องท าการปิดเว็บไซต์ จ่ายค่าปรับ และท าลาย
ข้อมูล มาเป็นกฎในการก าหนดขอบเขตการใช้งานอินเทอร์เน็ต  

จากความส าคัญของจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวที่กล่าวมาและความปลอดภัยของข้อมูลรวมถึง
ระบบต่าง ๆ และการใช้งาน Online ไม่ว่าจะเป็น การประชุม Online การ Remote เข้าไปท างาน การใช้งาน
ข้อมูลจาก Cloud หรือการใช้งาน Distributed Data ในรูปแบบอื่น ๆ  แนวโน้มหนึ่งที่ส าคัญคือ Cybersecurity 
Mesh ซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ แนวทางที่จะท าให้การเข้าถึงและการใช้งานจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน  
ที่มีการควบคุมความปลอดภัยน้อยหรือไม่มีการควบคุมความปลอดภัย ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะมี
แนวโน้มในการพัฒนาเครื่องมือ โปรแกรม การออกแบบระบบ ให้มีการรักษาปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น โดยมี
จุดประสงค์ ที่จะป้องกันการเจาะระบบหรือข้อมูลส่วนบุคคลจากแฮ็กเกอร์ (Hacker) ระบบต้องมีความสามารถ
ในการ identify ตัวตนที่ถูกต้องของผู้เข้าใช้งาน มีการตอบสนองต่อ threat ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเน้นในเรื่องความยืดหยุ่นและความมั่นใจได้ในระบบป้องกันในอนาคตดังที่กล่าวมาแล้ว 
จะมีการให้ความส าคัญในหัวข้อนี้มาก 

หัวข้อสุดท้ายที่ถือว่าส าคัญมากในยุคปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ นั้นคือเรื่อง Cloud-Native 
Platforms และ Distributed Enterprise เนื่องจากในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้มีสถานะการแพร่ระบาดของโรค 
Covid 19 ซึ่งส่งผลให้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้คนจะต้องสามารถท างานที่ไหนก็ได้ มีการใช้โปรแกรมต่าง ๆ 
เพ่ือท าให้เกิดการท างาน Online ได้ไม่ว่าจะเป็นการ Remote เข้ามาท างาน การประชุม Online การใช้งาน
การสื่อสาร Online ด้านต่าง ๆ การใช้งาน Cloud สถานการณ์โลกในปัจจุบันได้เร่งให้เกิดการท างานในรูปแบบ
นี้ ให้แพร่หลายเร็วขึ้นกว่าปกติ ในปัจจุบันการท างานในรูปแบบนี้ถือว่าเป็น New Normal ไปแล้ว (ซึ่งจากนี้ 
จะถือว่าเป็นเรื่องปกติในการท างานหรือการใช้ชีวิตทั่วไป ) ดังนั้นแนวโน้มในอนาคตจะมีการให้ความส าคัญ 
ในการพัฒนาและการน า software และ hardware ที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตในรูปแบบนี้   
และเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้งาน Cloud อย่างแพร่หลายเพ่ือสนับสนุนการท างานแบบ Distributed 
Enterprise แนวโน้มเทคโนโลยีที่จ าเป็นในปัจจุบันคือการรักษาความปลอดภัยของ Cloud ซึ่งผู้ให้บริการ Cloud 
จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากมีความจ าเป็นต่อการให้บริการที่ต้อ งให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า  
ส าหรับการใช้งาน Cloud นั้นปัจจุบันนอกจากภาคเอกชนที่มีการให้บริการแล้ว ในส่วนของภาครัฐเอง 
ก็มีการให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ หรือ Government Data Center 
and Cloud service (GDCC) หรือ ระบบ MOD Cloud ของกระทรวงกลาโหม ที่จะมีการพัฒนาเพ่ือรองรับ
การท างานในกระทรวง เป็นต้น 
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3.2 แนวโน้มภาพรวมของเทคโนโลยีที่ควรน ามาใช้ของ สทป. 

            3.2.1 Hyper-Converged Infrastructure 

 
ภาพที่ 7 สถาปัตยกรรมแบบ Hyper-Converged Infrastructure 

[ที่มา: http://blog.webwerks.in/cloud-hosting-blog/] 
โครงสร้างเครื่องแม่ข่ายแบบ Hyper-Converged Infrastructure เป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ที่พัฒนา

ต่อยอดมาจาก Infrastructure แบบเดิม ที่ส่วนประมวลผล เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ เมลเซิร์ฟเวอร์ แอปพลิเคชัน
เซิร์ฟเวอร์แยกออกจากส่วนเก็บข้อมูลจ าพวก NAS หรือ SAN ท าให้มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการ 
และเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะจ าเพาะกับผู้ผลิต จึงท าให้เกิดแนวคิดในการจัดการขึ้นใหม่ก็คือการน าส่วนประมวลผล
และส่วนเก็บข้อมูลทั้งหมดไปรวมกันในกล่องเดียว จากนั้นควบคุมระบบทั้งหมดผ่านทางซอร์ฟแวร์อย่างเดียว  
โดยไม่สนใจว่าผู้ผลิตฮาร์ดแวร์จะเป็นผู้ผลิตค่ายไหน ท าให้การบริการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังไม่ต้องพ่ึง
ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อีกด้วย 

ข้อดีของระบบ Hyper-Converged Infrastructure คือการบริหารจัดการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพเป็น
อย่างมาก โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมจะใช้เครื่องแม่ข่ายจ านวนหลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันกลายเป็นฟาร์ม
เครื่องแม่ข่าย (Server Farm) เพียงแห่งเดียว และรวมทรัพยากรทั้งหมดมาบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ ท าให้มุมมอง
ในการบริหารจัดการจะเห็นทรัพยากรทั้งหมดเป็นผืนเดียว ไม่มีการแบ่งแยกไปตามเครื่องแม่ข่าย ผลลัพธ์  
ที่ได้คือการเพ่ิมหรือลดจ านวนเครื่องแม่ข่ายจะไม่ส่งผลกับเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่ก าลังท างานอยู่  

ภาครัฐและเอกชนชั้นน าหลายแห่งในประเทศไทยเริ่มมองเห็นความคุ้มค่าในการน าเครื่องแม่ข่ายแบบ 
Hyper-Converged มาใช้เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง แม้ราคาในปัจจุบันยังค่อนข้างสูง แต่ในอนาคตเทคโนโลยีนี้
เป็นเทคโนโลยีที่ตัดปัญหาเรื่องการขยายพ้ืนที่และก าลังการประมวลผลของเครื่องแม่ข่ายได้อย่างดี ดังนั้น ในระยะยาว
เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก 

โดย สทป. ควรศึกษาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมขององค์กรและประโยชน์ที่จะได้รับ ก่อนการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเครื่องแม่ข่ายมาเป็นแบบ Hyper-Converged เพ่ือให้เกิดการเก็บเก่ียวประโยชน์สูงสุด 
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 3.2.2 การน าระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์มาใช้ในงานต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล ตามแนวทางการด าเนินการสถาปัตยกรรมองค์กรและธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ และตามแนวทางยุทธศาสต์ชาติและแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้กล่าวถึงในส่วนที่ 2 
ซึ่งและแนวโน้มของเทคโนโลยีนั้น สทป. ควรจะมีการด าเนินการต่าง ๆผ่านระบบ Software ให้มากยิ่งขึ้น เช่น 
การใช้ Software ในเรื่องการลดการใช้กระดาษ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน Digital Signature หรือการประชุมที่ใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาทดแทนเอกสารที่ต้องน าเข้าห้องประชุม เพ่ือท าให้เกิดการประหยัดของงบประมาณและ
การค้นหาและเรียกใช้ข้อมูลต่าง ๆ ให้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนั้นจะต้องมีการปรับปรุงระบบการใช้งาน ERP ให้มี
ความทันสมัย และควรมีการน า Software ต่าง ๆ เช่น ระบบ E-Learning ระบบจอง Resource ต่าง ๆ ระบบ
การเบิกค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ระบบตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารจัดการการร่วมทุน  มาใช้ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งการด าเนินการพัฒนา Software จะต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทาง สถาปัตยกรรมองค์กร ซึ่งจะมีการก าหนดหมุดหมาย Road Map ในการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนงานขององค์กรให้เป็นดิจิทัล ซึ่งในการพัฒนา Software เหล่านี้จะต้องมีการด าเนินการ
จัดการกับข้อมูลให้เหมาะสมตามแนวทาง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) เช่น 
การระบุรายละเอียด Data Definition ของ Data Entity ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดิจิทัล การใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น  

ทั้งนี้จะมีการเน้นในเรื่องการน าเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์มาใช้ ในส่วนของความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือรักษาความปลอดภัยทั้งในส่วนข้อมูลเจ้าหน้าที่และข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรตามแนวทาง
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐดังที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น  ซึ่งจะสอดคล้องกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ
ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) และ
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562  
 
       3.2.3 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งานเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ท างานรูปแบบ Online หรือ Remote 

    จากสภาวะปัจจุบัน ไม่ว่าการที่เจ้าหน้าที่ต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือภาวะการเกิดโรคระบาด
การท างาน Online ไม่ว่าจะเป็นการประชุม Online หรือ การ Remote เข้ามาท างานต่าง ๆ ถือเป็นเรื่องส าคัญมาก 
สทป. ควรจะมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องมือทั้งซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์  
มาช่วยในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นอกจากการน าเครื่องมือมาใช้งานแล้ว ควรจะมีการด าเนินการ
ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการท างานนอกสถานที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย นอกจากนั้น สทป.  
ควรจะพิจารณาการใช้งานระบบ Cloud เช่น ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ หรือ Government Data Center 
and Cloud service (GDCC) หรือ ระบบ MOD Cloud ของกระทรวงกลาโหม เป็นต้น เนื่องจากเป็นหนทางหนึ่ง 
ที่ท าให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งานระบบแบบ Online หรือ Remote และท าให้ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ในเรื่องการดูแลรักษาระบบ อีกด้วย 
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  3.3 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ สทป. (Hardware, Application, Network,ก าลังพล) 
จากการศึกษา รวบรวมข้อมูล ส ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล ในปัจจุบันของ สทป. สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
  3.3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  

รายการทรัพยากรฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ าแนกตามประเภทที่ สทป. ได้จัดหาตั้งแต่ปี 2552 
มีดังนี้  

 
ฮาร์ดแวร์ จ านวน หน่วยนับ 

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน  3  ระบบ 

ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดเก็บฐานข้อมูล E-office  4  เครื่อง 

ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  1  เครื่อง 

ชุดคอมพิวเตอร์ Workstation 7 เครื่อง 

NoteBook  307  เครื่อง 

ชุดคอมพิวเตอร์ (Desktop)  143  เครื่อง 

Printer + Scanner  80  เครื่อง 

Wireless Access Point  2  ระบบ 

 
บทวิเคราะห์สถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ สทป. ด้านฮาร์ดแวร์ 

ปัจจุบัน สทป. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถสนับสนุนการท างานของบุคลากรได้ เพียงพอ แต่เนื่องจาก
ในปีงบประมาณ 2564 มิได้มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนเครื่องเก่าที่หมดอายุการใช้งานที่ได้กล่าว
มาข้างต้น จึงอาจจะท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนได้ในอนาคตอันใกล้ 
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3.3.2 โปรแกรมประยุกต์ (Application)  
ระบบสารสนเทศของ สทป. มีดังนี้  

ล าดับ ชื่อระบบ 
ชื่อย่อระบบ/ชื่อ

ผลิตภัณฑ ์
ค าอธิบาย 

หน่วยงาน

เจ้าของ

ระบบ 

หน่วยงาน

ที่ดูแล 
สถานะ 

ปีที่

พัฒนา 

บริษัทท่ีพัฒนา/

Product 

ภาษาท่ี

ใช้พัฒนา 

1 ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน ESXi ระบบท่ีใช้จ าลองการท างานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น 

เสมือนมคีอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือมากกว่านั้น ซ้อนกันอยู่

ในคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว เพื่อใช้ในการทดสอบการลง

โปรแกรมหรือระบบใหม่ ๆ  เป็นตน้ 

TTD TTD ใช้งาน 2560 บริษัท ซีนิธ

คอมพ์ จ ากัด/

VMWare 

  

2 ระบบยืนยันตัวบุคคล Active 

Directory 

 ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ใน network ขององค์กร ไม่

ว่าจะเป็น user account เครื่อง computer ที่อยู่ในระบบ 

file server printer application ต่าง ๆ user ที่จะเข้าใจ

งานบริการ directory จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์

ตัวตนจาก server จึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้ เป็นการ

ควบคุมความปลอดภยัของข้อมูล สามารถยืดหยุ่นและ

ก าหนดสิทธ์ิได้หลายระดับ 

TTD TTD ใช้งาน 2553 Microsoft   

3 ระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ์

Mail.go.th ใช้สื่อสารข้อมลูทั้งภายในและภายนอกองค์กร TTD, DGA TTD, DGA ใช้งาน 2555 DGA   

4 ระบบส ารองข้อมูล VEEAM เพื่อส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศต่างของ สทป. TTD TTD ใช้งาน  2560 VEEAM   

5 ระบบการจัดเก็บข้อมลู

จราจรทางคอมพิวเตอร ์

CAT Cyfence บริการเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของ สทป. ไม่น้อย

กว่า 90 วัน ตามเงื่อนไขของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 

TTD, CAT TTD, CAT ใช้งาน 2552 CAT Cyfence   



แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566 - 2570) 
 

| หน้าท่ี 25 

ล าดับ ชื่อระบบ 
ชื่อย่อระบบ/ชื่อ

ผลิตภัณฑ ์
ค าอธิบาย 

หน่วยงาน

เจ้าของ

ระบบ 

หน่วยงาน

ที่ดูแล 
สถานะ 

ปีที่

พัฒนา 

บริษัทท่ีพัฒนา/

Product 

ภาษาท่ี

ใช้พัฒนา 

6 ระบบป้องกันไวรสั Trend Micro เป็นระบบป้องกันไวรัสชนิดรวมศนูย์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุก

เครื่องที่ผ่านการติดตั้งจาก TTD จะไดร้ับการติดตั้ง Agent ที่

ท าหน้าที่สแกนไฟล์เพื่อค้นหาไวรสัตามที่นโยบายความ

ปลอดภัยก าหนด 

TTD TTD ใช้งาน 2564 Trend Micro   

7 ระบบจัดเก็บข้อมูล File Sharing เพื่อแชร์เอกสารต่าง ๆ ภายในองค์กร TTD TTD ใช้งาน 2552 Microsoft   

8 เว็บไซตส์ถาบันฯ www.dti.or.th 

(Xamp) 

เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารขององค์กรให้กับบุคคลภายนอก TTD, 

SCC, 

SSM, APC  

TTD, 

SCC, 

SSM, APC  

ใช้งาน 2561 บริษัท ดอกเตอร์

ไอที จ ากัด 

PHP 

9 ระบบเครือข่ายไร้สาย DTI-Staff (Aruba 

7205 , 8.7.11) 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่อง

คอมพิวเตอร ์2 เครื่อง หรือกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์

สามารถสื่อสารกันได้ ร่วมถึงการตดิต่อสื่อสารระหว่างเครื่อง

คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน 

โดยปราศจากการใช้สายสญัญาณในการเชื่อมต่อ แต่จะใช้

คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารแทน การรับส่งข้อมลู

ระหว่างกันจะผ่านอากาศ ท าให้ไมต่้องเดินสายสญัญาณ และ

ติดตั้งใช้งานไดส้ะดวกขึ้น 

TTD TTD ใช้งาน 2556 บริษัท ซีนิธ

คอมพ์ จ ากัด/

Aruba 

  

 
  DTI-Staff2/3 

(HP Network) 

TTD TTD ใช้งาน 2558 บริษัท เมโทรซสิ

เต็มส์คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) 

  

10 ระบบบรหิารเครือข่ายไรส้าย Aruba 

ClearPass 

ใช้บริหารจัดการการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไรส้ายที่ต่าง

ยี่ห้อกันให้มีการบริการเป็นไปในรปูแบบเดียวกัน ท าให้

TTD TTD ใช้งาน 2561 บริษัท ซีนิธ

คอมพ์ จ ากัด/

Aruba 
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ล าดับ ชื่อระบบ 
ชื่อย่อระบบ/ชื่อ

ผลิตภัณฑ ์
ค าอธิบาย 

หน่วยงาน

เจ้าของ

ระบบ 

หน่วยงาน

ที่ดูแล 
สถานะ 

ปีที่

พัฒนา 

บริษัทท่ีพัฒนา/

Product 

ภาษาท่ี

ใช้พัฒนา 

ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการยืนยนัตัวบุคคลเพื่อใช้งาน 

internet 

11 ระบบรักษาความปลอดภัย

เครือข่าย 

Next 

generation 

Firewall 

(PaloAlto) 

เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบเครอืข่ายให้มีความปลอดภัย

และรองรับการใช้งานได้ตามปรมิาณการใช้งานท่ีเพิ่มขึ้น 

TTD TTD ใช้งาน 2561 บริษัท แอด

วานซ์ โซลูช่ัน 

แอนด์ เทคโนโล

ยี่ จ ากัด/

PaloAlto 

  

12 ระบบรักษาความ

ปลอดภัยเวปไซต์  

Web 

Application 

Firewall 

(Wapple) 

เพื่อเสรมิสร้างความมั่นคงปลอดภยัให้กับเว็บไซต์ สทป. และ

เว็บแอพพลิเคชั่นอ่ืน ๆ  

TTD TTD ใช้งาน 2559 บริษัท โปร

เฟสช่ันแนล เน็ต

เวิ์ค อินทิเกรช่ัน 

จ ากัด/Wapples 

  

13 ซอฟแวร์ส าหรับรักษาความ

ปลอดภัย ERP 

RedCastle เป็นเครื่องมือช่วยเสริมสรา้งความมั่นคงปลอดภยัในการใช้

งานระบบบริหารส านักงานอัตโนมตัิ (ERP)  

TTD TTD ใช้งาน 2560 บริษัท ซีเอชที 

คอร์เปอร์เรชั่น 

จ ากัด 

  

14 อุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภัยชนิด Advanced 

Persistent Threat (APT)  

Ahnlab APT หรือ Advanced Persistent Threat คือ ประเภทหนึ่ง

ของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ์ท่ีมีเป้าหมายเพื่อโจมตี

หน่วยงานท่ีมีข้อมูลส าคัญ เช่น หน่วยงานทางทหารหรือ

หน่วยงานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 

หน่วยงานทางการเมือง หรือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ หรือ

TTD TTD ใช้งาน 2562 บริษัท บลูซีบรา 

จ ากดั 
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ล าดับ ชื่อระบบ 
ชื่อย่อระบบ/ชื่อ

ผลิตภัณฑ ์
ค าอธิบาย 

หน่วยงาน

เจ้าของ

ระบบ 

หน่วยงาน

ที่ดูแล 
สถานะ 

ปีที่

พัฒนา 

บริษัทท่ีพัฒนา/

Product 

ภาษาท่ี

ใช้พัฒนา 

หน่วยงานด้านการเงิน เป็นต้น รูปแบบการโจมตีแบบ APT 

ส่วนใหญ่ผูด้ าเนินการมักจะเป็นกลุ่มบุคคลมากกว่าเป็น 

การด าเนินการของบุคคลใดบคุคลหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า 

กลุ่มบุคคลนี้มักจะมีองค์กรหรือรัฐบาลของประเทศใด

ประเทศหนึ่งคอยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง การโจมตีมี

เป้าหมายที่แน่ชัด ผู้โจมตีมักพยายามแฝงตัวอยู่ในระบบของ

เป้าหมายใหไ้ด้นานทีสุ่ดและใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้การโจมตี

ส าเรจ็ผล เช่น แฝงมาในรูปแบบเอกสารแนบทางอีเมล ท าให้

ผู้ใช้เข้าใจผิดคดิว่าเป็นไฟล์เอกสาร Word หรือ Excel 

ธรรมดาแต่เมื่อตรวจสอบช่ือไฟล์นัน้อย่างละเอียดก็จะเห็น

นามสกลุ .exe ซ่อนอยู่ และเมื่อผูใ้ช้เปิดไฟล์ดังกล่าว 

โปรแกรมที่ซ่อนอยู่จะท าการเข้ารหัสหรือล็อกไฟลไ์ม่ว่า 

จะเป็นไฟล์เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ ผู้ใช้งานจะไมส่ามารถเปิด

ไฟล์ใด ๆ ได้เลย หากไฟล์เหล่านั้นถูกเข้ารหัส ซึ่งการถูก

เข้ารหสัก็หมายความว่าจะต้องใช้คีย์ในการปลดล็อคเพื่อกู้

ข้อมูลคืนมา ผู้ใช้งานจะต้องท าการจ่ายเงินตามข้อความ 

"เรียกค่าไถ"่ ตามที่ปรากฏ เป็นต้น  

15 โปรแกรมตรวจสอบและ

บริหารจดัการช่องโหว่ด้าน

Saint เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและบริหารจัดการช่องโหว่

ด้านความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ เพื่อน าข้อมูลมา

TTD TTD ใช้งาน 2561 บริษัท บลูซีบรา 

จ ากัด 
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ล าดับ ชื่อระบบ 
ชื่อย่อระบบ/ชื่อ

ผลิตภัณฑ ์
ค าอธิบาย 

หน่วยงาน

เจ้าของ

ระบบ 

หน่วยงาน

ที่ดูแล 
สถานะ 

ปีที่

พัฒนา 

บริษัทท่ีพัฒนา/

Product 

ภาษาท่ี

ใช้พัฒนา 

ความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ 

วิเคราะหห์าวิธีการป้องกันให้ระบบสารสนเทศและเครือข่าย

มีความปลอดภัยมากขึ้น 

16 โปรแกรม Network 

Analytic 

Savvius เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ว่ิงอยู่ใน

ระบบเครือข่าย เช่น สามารถมองเห็นภาพรวมการใช้งาน 

Bandwidth ในองค์กร ซึ่งสามารถน าข้อมูลเพื่อไปใช้

ประโยชน์ในการคาดการณ์ (Forecast) เพื่อปรับเพิ่ม/ลด 

Bandwidth ในปีต่อไปได,้ สามารถตรวจสอบการใช้งานของ

เครื่อง Client ในองค์กรว่าเป็นไปตามข้อบังคับ (Policy) ที่

ก าหนดไว้หรือไม,่ สามารถมองเหน็ Flow การใช้งาน

ภาพรวมของเครื่อง Client และ Server ในองค์กร และช่วย

ให้การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาภายในระบบเครือข่าย

ท าได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น เป็นต้น  

TTD TTD ใช้งาน 2561 บริษัท ออล

โมเดริ์น

เทคโนโลยี จ ากัด 

  

17 ระบบบรหิารส านักงาน

อัตโนมัต ิ

E-Office/ ERP เป็นระบบสนับสนุนการท างานขององค์กร ประกอบด้วย 

ระบบนัดหมาย ระบบจองรถยนตแ์ละจองห้องประชุม ระบบ

ตู้เอกสาร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสรา้ง-ส่ง/

เวียน-ลงนามเอกสาร ฟังก์ชันการตั้งค่าบุคลากรและความ

ปลอดภัย  ระบบบรหิารงบประมาณ  ระบบบริหารลูกค้า

สัมพันธ์  ระบบบริหารและวดัผลสมัฤทธ์ิโครงการ   

TTD TTD ใช้งาน 2555 Max saving .NET 
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ล าดับ ชื่อระบบ 
ชื่อย่อระบบ/ชื่อ

ผลิตภัณฑ ์
ค าอธิบาย 

หน่วยงาน

เจ้าของ

ระบบ 

หน่วยงาน

ที่ดูแล 
สถานะ 

ปีที่

พัฒนา 

บริษัทท่ีพัฒนา/

Product 

ภาษาท่ี

ใช้พัฒนา 

ระบบบรหิารการบัญชี  ระบบบรหิารงานพัสด ุ ระบบการ

บริหารการผลิตและขนส่ง  ระบบบริหารการเงิน 

18 ระบบการพมิพ์และการ

สแกนเอกสารแบบรวมศูนย ์

Multifunction 

Printer 

เป็นเครื่องถ่ายเอกสารทีส่่วนธุรการจัดจ้างมา โดยเครื่องถ่าย

เอกสารจะมรีะบบการพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย และการ

สแกนเอกสารเก็บท่ีเครื่องแม่ข่ายส าหรับจัดเก็บข้อมลู ซึ่งใน

ส่วนท่ีเกี่ยวกับการตั้งค่าให้ใช้งานระบบเครือข่าย ทาง TTD 

จะเป็นผูด้ าเนินการ 

ABG , 

TTD 

ABG , 

TTD 

ใช้งาน       

19 ระบบบรหิารงานบุคคล HR-IS ส าหรับงานบริหารทรัพยากรบคุคล เช่น ระบบลาออนไลน์ 

ระบบข้อมลูบุคลากร ระบบโครงสร้างองค์กร ระบบเงินเดือน 

เป็นต้น 

AHM AHM ใช้งาน 2554 Orisoft   

20 ระบบประเมิน 

Competency 

 

Ecompetency.d

ti.or.th 

ส าหรับประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน AHD, RDC AHD, RDC ใช้งาน 2558 สทป. RDC   

21 ระบบการบริหารจัดการ

องค์ความรู ้

Sharepoint 

(DTI-Society) 

ใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และจัดเก็บองค์ความรู้ตา่ง ๆ  

ในองค์กร 

TKM , 

TTD 

TKM , 

TTD 

ใช้งาน 2553 Micorsoft   

22 ระบบฐานข้อมลูห้องสมดุ Alice เป็นระบบยืม - คืนหนังสือในห้องสมุดของส่วนข้อมลู

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (TDI) 

TDI , TTD TDI , TTD ใช้งาน   CSC   
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ล าดับ ชื่อระบบ 
ชื่อย่อระบบ/ชื่อ

ผลิตภัณฑ ์
ค าอธิบาย 

หน่วยงาน

เจ้าของ

ระบบ 

หน่วยงาน

ที่ดูแล 
สถานะ 

ปีที่

พัฒนา 

บริษัทท่ีพัฒนา/

Product 

ภาษาท่ี

ใช้พัฒนา 

23 ระบบรายงาน

ความก้าวหน้าส าหรับ

ผู้บริหารผ่านเว็บไซต ์

SSM-BI เป็นระบบติดตามผลการด าเนินการของโครงการและตัวช้ีวัด

องค์กรของส่วนติดตามประเมินผล ควบคุมภายใน และ

บริหารความเสี่ยง (SME)  

SME SME ใช้งาน 2559 บริษัท ออล

โมเดริ์น

เทคโนโลยี จ ากัด 

  

24 ระบบ Data Exchange 

ส าหรับงานวิจยั จชต. 

  เป็นระบบแม่ข่ายของโครงการ D22 ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกบั

ด่านฯ 

RDC RDC ใช้งาน  2558     

25 เว็บส าหรับเผยแพรผ่ลงาน

ตีพิมพ์ของนักวิจัย 

 

Publications.dti

.or.th 

เป็นระบบเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยปี้องกันประเทศ 

ตามตัวช้ีวัดองค์กรปี 2563 - 2654  

RDC RDC ใช้งาน 2557 WordPress   

26 เว็บไซต ์คลังข้อมูล

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

Dtd.dti.or.th เว็บไซต์ของส่วนบัณฑติศึกษา (TAC) TTS TTS ใช้งาน 2559 DSpace   

27 เว็บไซต์บณัฑติศึกษา Dtasc.dti.or.th เว็บไซต์ของส่วนบัณฑติศึกษา TAC TAC ใช้งาน 2557 Joomla   

28 เว็บไซตห์้องสมุด Library.dti.or.th เป็นเว็บไซต์ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส าหรับสมาชิก

ห้องสมุด 

TKM TKM ใช้งาน 2557 Joomla   

29 ระบบ PLM Catia 

Enovia PLM 

Catia เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรม และ 

Enovia ใช้บริหารโครงการตลอดวางแผนการผลิต โดยใช้

งานควบคู่กับโปรแกรม Catia 

RG RG ไม่ได้ใช้

งาน 

      

30 ระบบการประชุมทางไกล  VDO 

Conference 

ส าหรับประชุมระหว่าง สทป.ส่วนกลาง (แจ้งวัฒนะ) และ 

โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 (จังหวัดนครสวรรค์) และ 

ส่วนปฏิบัติการโลหการและวสัดุ (จังหวัดลพบุรี) 

TTD TTD ใช้งาน 2558 บริษัท จี.เอ.เอส 

จ ากัด/Cisco 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566 - 2570) 
 

| หน้าท่ี 31 

ล าดับ ชื่อระบบ 
ชื่อย่อระบบ/ชื่อ

ผลิตภัณฑ ์
ค าอธิบาย 

หน่วยงาน

เจ้าของ

ระบบ 

หน่วยงาน

ที่ดูแล 
สถานะ 

ปีที่

พัฒนา 

บริษัทท่ีพัฒนา/

Product 

ภาษาท่ี

ใช้พัฒนา 

31 ระบบจัดเก็บ MOU Mou/venus.dti.

or.th 

ส าหรับจัดเก็บ MOU TTD TTD ใช้งาน 2564 สทป. TID ASP.net 

(C#) 

32 ระบบ PMIS ระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร

โครงการ 

ส าหรับงานบริหารโครงการของ MPM MPM MPM ใช้งาน 2565 PMIS Php 
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          บทวิเคราะห์สถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ สทป. ด้านระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์  
เนื่องจากการจัดหาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ของ สทป. ไม่ได้ด าเนินการแบบรวมศูนย์ ส่งผลให้มี

ระบบสารสนเทศที่ใช้งานหลักอยู่หลายระบบ เช่น ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office), ระบบบริหารงาน
ก าลังพล (HRIS), ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการ PMIS, ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  
(Sharepoint: DTI-Society) เป็นต้น ระบบเหล่านี้มีการเชื่อมกันบางส่วน เช่น มีการเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากร 
จากระบบ HRIS ไปยังระบบ E-office แต่โดยภาพรวมระบบสารสนเทศ สทป. ยังเป็นระบบที่แยกกันอยู่ 
นอกจากนั้นระบบเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการใช้การ Log On โดยใช้ระบบ Active Directory แต่อย่างใด จากการจัดหา
กันแบบแยกกันจัดหานั้นท าให้อาจเกิดการจัดหาซอฟต์แวร์ที่ซ้ าซ้อนในบางรายการ ซึ่งในความเป็นจริงสามารถ
จัดหาแยกกันได้ แต่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศควรเข้าไปให้ค าปรึกษาในการจัดหา เพ่ือจะพิจารณาและให้
ค าแนะน าได้ว่าระบบที่จัดหานั้นสามารถน ามาเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศหลัก เช่น ระบบ E-Office หรือไม่ 
หรือเป็นระบบที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สามารถแยกกันอยู่ได้ เป็นต้น นอกจากนั้นระบบสารสนเทศหลักขององค์กรที่
พัฒนามานานแล้วอาจจะยังมีฟังก์ชัน การใช้งานที่ยังไม่ครบ เช่น การเบิกเงินสวัสดิการ การประเมินผล
เจ้าหน้าที่ Online โดยไม่ต้องใช้กระดาษ  การค านวนผลการประเมิน Online การด าเนินการของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน งานบริหารสัญญา ขาดรายงาน (Reports) ที่จ าเป็นในการบริหารงาน รวมถึง  Reports ที่ให้ผู้บริการ
ระดับสูงสุดเข้าใจได้ง่าย เป็นต้น นอกจากนั้นระบบสารสนเทศที่มีในปัจจุบัน อาจไม่ตอบสนองภารกิจใหม่ของ 
สทป. ภายใต้พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 ซึ่งปัจจุบันองค์กร ก็ได้มีการจัดตั้ง 
คณะท างานสถาปัตยกรรมองค์กรขึ้น เพ่ือด าเนินการในการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ มี
ความเหมาะสมในการใช้งานมากยิ่งข้ึน  
 
        3.3.3 ระบบเครือข่าย (Network) 

    ภาพรวมระบบเครือข่ายของ สทป. แสดงดังภาพที่ 8  
 

NT Primary Internet

NT MPLS

Head Quarter

Nakornsawan Branch

Lopburi Branch

Domestic 300 Mbps
International 120 Mbps

100 Mbps

100 Mbps

200 Mbps

DISTD Backup Internet

 
ภาพที่ 8 แผนผังแสดงการเชื่อมต่อระหว่างส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขา 
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       ตู้แม่ข่ายของ สทป. นั้นมีทั้งหมด 6 ตู้ ตั้งอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายใน

ตู้แม่ข่ายแต่ละตู้ แสดงดังภาพต่อไปนี้ 

 
 

 
ภาพที่ 9 ตู้แม่ข่ายที่ 1 

 

 
ล าดับ 

อุปกรณ์ ค าอธิบาย 

1  Cisco SG200-26 เป็น Top-of-Rack Switch ให้บริการ VLAN 1 , 
100 และ 110 อุปกรณ์เป็น Network Switch ขนาดเล็ก เหมาะ
ส าหรับการใช้งานภายในบ้านและธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากอุปกรณ์
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ล าดับ 

อุปกรณ์ ค าอธิบาย 

หมดการรับประกันแล้ว จึงควรมีการซื้อประกันการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เพ่ิมเติม 

2 

 

Storage QNAP : Eeyore : ใช้เก็บข้อมูลทั่วไปของ TIS ทั้งนี้เป็น
อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะในการใช้งานในระดับ server เพราะ Storage รุ่นนี้
ถูกออกแบบมาให้ใช้งานส่วนบุคคล เพราะมีความจุภายในค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากอุปกรณห์มดการรับประกันแล้ว จึงควรมีการซื้อประกันการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์เพ่ิมเติม 

3 

 

Storage QNAP : Minion : ใช้เก็บข้อมูลของส่วนประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร (CPC) เป็นอุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะในการใช้งานในระดับ 
server เพราะ Storage รุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานส่วนบุคคล 
เพราะมีความจุภายในค่อนข้างน้อย เนื่องจากอุปกรณ์หมดการ
รับประกันแล้ว จึงควรมีการซื้อประกันการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เพ่ิมเติม 

4 

 

Storage Buffalo : Tigger : ใช้เก็บข้อมูล Centralized Log 
เนื่องจากเป็นรุ่นเก่า ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Windows 10 ได้แล้ว 
ทั้งนี้เป็นอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะในการใช้งานในระดับ server เพราะ 
Storage รุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานส่วนบุคคล เพราะมีความจุ
ภายในค่อนข้างน้อย 

5 

 

Storage Buffalo : Piglet : ใช้เก็บข้อมูล Traffic Log ส าหรับ
โปรแกรม Savvius เนื่องจากเป็นรุ่นเก่า ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ 
Windows 10 ได้แล้ว ทั้งนี ้เป็นอุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะในการใช้งานใน
ระดับ server เพราะ Storage รุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานส่วนบุคคล 
เพราะมีความจุภายในค่อนข้างน้อย 

6  Server : HP proliant DL160 Gen10 ใช้ติดตั้งโปรแกรม DCIM  
เพ่ือเฝ้าระวังสถานะของระบบในห้อง Data Center 

7  Net boltz : ใช้รวบรวมสัญญาณจาก Sensor เพ่ือส่งให้โปรแกรม 
DCIM  

8  Sensor : ใช้วัดอุณหภูมิ ความชื้น ค่าก าลังไฟฟ้า ของระบบ 
Containment System ในห้อง Data Center 
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ภาพที่ 10 ตู้แม่ข่ายที่ 2 
 

 ล าดับ อุปกรณ์ ค าอธิบาย 

1 13 15 17 19 21 231 3 5 7 9 11

SFP+

Green=10Gbps, Yellow =1Gbps Speed: Green=1000Mbps, Yellow =10/100Mbps

Speed: Duplex: Green=Full Duplex, Yellow =Half Duplex

Mode

Green = Speed

Yellow  = Duplex
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25 26 27 28

Console

10/100/1000Base-T

UnitManagement

H3C  S5820X Series

24222018161412108642

LINK ACT

HP S5820X
Switch Series

 

Core Network Switch1 HP 5820X Series Switch JC102B เป็น 
Switch ได้ทั้ง L2, L3 ถูกผลิตขึ้นมาปี 2556 นับจนถึงปัจจุบันก็มีอายุ
การใช้งานที่ยาวนาน ถ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคัญควรมีการปรับเปลี่ยน
ทดแทนอุปกรณ์ชุดนี้ 

2 13 15 17 19 21 231 3 5 7 9 11

SFP+

Green=10Gbps, Yellow =1Gbps Speed: Green=1000Mbps, Yellow =10/100Mbps

Speed: Duplex: Green=Full Duplex, Yellow =Half Duplex

Mode

Green = Speed

Yellow  = Duplex

SYS

PW
R1

PW
R2

25 26 27 28

Console

10/100/1000Base-T

UnitManagement

H3C  S5820X Series
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LINK ACT

HP S5820X
Switch Series

 

Core Network Switch2 HP 5820X Series Switch JC102B เป็น 
Switch ได้ทั้ง L2, L3 ถูกผลิตขึ้นมาปี 2556 นับจนถึงปัจจุบันก็มีอายุ
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 ล าดับ อุปกรณ์ ค าอธิบาย 

การใช้งานที่ยาวนาน ถ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคัญควรมีการปรับเปลี่ยน
ทดแทนอุปกรณ์ชุดนี้ 

3  HP 850 WLAN Appliance JG722A เป็นอุปกรณ์ Network ที่ควร
ตรวจสอบอยู่สม่ าเสมอ ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อุปกรณ์ชุด
นี้สามารถใช้งานอย่างน้อย 3 ปี 

4  FORTINET FortiGate 300D เป็นอุปกรณ์ FireWall ป้องกันการเจาะ
ระบบ มีการผลิตเมื่อปี 2560 ปัจจุบันยังสามารถหาอะไหล่มาทดแทนได้ 
ยังสามารถใช้งานได้อีกอย่างน้อย 3 ปี 

5  Patch Fiber เป็นแผงรวมสายสัญญาณเส้นใยน าแสงส าหรับการใช้งาน
ระบบ Internet ของ NT 

6  Cisco ME 3400 series ทางผู้ผลิตได้ยกเลิกการให้บริการทาง HW 
ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าอุปกรณ์ตัวนี้มีการใช้งานที่หนัก 
แนะน าให้มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดนี้เพื่อความปลอดภัยในการท างาน 
อุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายของ NT 

7  Cisco SF500-24 เป็น Network Switch ที่เหมาะส าหรับการใช้งานใน
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็น Switch ของระบบ GIN ที่
ด าเนินการโดย NT 

8  Cisco 1900 series รุ่นยอดนิยม ตัวนี้ผลิตตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งอะไหล่ยัง
สามารถหามาเป็นเปลี่ยนได้อยู่ แต่ควรจัดซื้ออุปกรณ์รุ่นใหม่มาแทน
อุปกรณ์รุ่นนี้ อุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายของ NT 

9  Cisco 1900 series รุ่นยอดนิยม ตัวนี้ผลิตตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งอะไหล่ยัง
สามารถหามาเป็นเปลี่ยนได้อยู่ แต่ควรจัดซื้ออุปกรณ์รุ่นใหม่มาแทน
อุปกรณ์รุ่นนี้ อุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายของ NT 

10  Cisco Catalyst 2960-X Series ใช้เป็น Access Switch ส าหรับ 
Cisco Core Switch ตัวใหม่ เริ่มใช้งานในปี 2563 เนื่องจากอุปกรณ์
หมดการรับประกันแล้ว จึงควรมีการซื้อประกันการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เพ่ิมเติม 

11  Wapples-100 eco ท าหน้าที่เป็น Web Application Firewall 
ปัจจุบันทางผู้ผลิตได้ประกาศให้หมดอายุการใช้งานแล้ว (end-of-life) 
จึงควรจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่มาทดแทน 

12  PALATO PA-5020 Firewall ผลิตตั้งแต่ปี 2560 จะหยุดให้บริการในปี 
2567 ซึ่งสามารถใช้งานได้อีก 4 ปี เนื่องจากทางผู้ผลิตจะไม่รับ MA 
อุปกรณ์รุ่นนี้ 

13  Cyberoam เป็นอุปกรณ์ Network ส าหรับให้บริการ VPN ซึ่งอยู่ในการ
ดูแลของ NT 

14  Network Critical SmartNA ท าหน้าที่เป็นตัวก าหนด Traffic ในระบบ
เฝ้าระวังเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ 
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 ล าดับ อุปกรณ์ ค าอธิบาย 

15  AhnLab MDS4000 Disk 1TBx2, SSD 480x1 ท าหน้าที่เป็นตัวป้องกัน 
Malware เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตออกมาตั้งแต่ปี 2559 สามารถใช้งานได้
อย่างน้อย 3 ปี 

16 
System x3650 M40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
IBM System x3650 M3 เป็น Rack Server ที่ถูกผลิตมาตั้งแต่ปี 2553 
ซึ่งอุปกรณ์ภายในอาจมีการเสื่อมถอยจากการใช้งานมายาวนาน ควรมี
การ consolidate หรือมีการจัดซื้อเครื่องใหม่มาทดแทนเครื่องที่ใช้งาน
ปัจจุบัน 

 

 
ภาพที่ 11 ตู้แม่ข่ายที่ 3 

ล าดับ อุปกรณ์ ค าอธิบาย 
1  Alcatel-Lucent OS6450-48 เป็น Top-of-Rack Switch ให้บริการ VLAN 

1 , 100 , 102 และ 110 อุปกรณ์เป็น Network Switch ขนาดกลาง  
เหมาะส าหรับการใช้งานในธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง เนื่องจากอุปกรณ์ 
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ล าดับ อุปกรณ์ ค าอธิบาย 

หมดการรับประกันแล้ว จึงควรมีการซื้อประกันการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เพ่ิมเติม 

2 
0 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 1532

3650 M5

 
Lenovo System x 3650 M5 Disk sas400x6,600x4 เป็น Server ที่
เหมาะแก่การใช้งานด้านความคงทน ซึ่ง Lenovo Server ตัวนี้ได้ถูกผลิตมา
ไม่นาน สามารถรองรับการท างานไปได้อีก 3 ปี เนื่องจากอุปกรณ์ 
หมดการรับประกันแลว้ จึงควรมีการซื้อประกันการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เพ่ิมเติม 

3 
0 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 1532

3650 M5

 
Lenovo System x 3650 M5 Disk sas400x6,600x4 เป็น Server ที่
เหมาะแก่การใช้งานด้านความคงทน ซึ่ง Lenovo Server ตัวนี้ได้ถูกผลิตมา
ไม่นาน สามารถรองรับการท างานไปได้อีก 3 ปี เนื่องจากอุปกรณ์ 
หมดการรับประกันแลว้ จึงควรมีการซื้อประกันการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เพ่ิมเติม 

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

V3700 V2

 
Lenovo V3700 V2 V3700 Disk 1.2TBx22 ยังสามารถท างานร่วมกับ
อุปกรณ์อ่ืนได้อีกเป็นอย่างน้อย 3 ปี เนื่องจากอุปกรณ์หมดการรับประกันแล้ว 
จึงควรมีการซื้อประกันการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เพ่ิมเติม 

5 
UID

iLO
Box 1 Box 2

87642
1 53 1 2

ProLiant

DL360

Gen10 Plus

 Dell PowerEdge R440 เป็นอุปกรณ์เก็บรวมรวม Log ของ NT โดย Log 
จากอุปกรณ์จะถูกส่งมารวบรวมที่เครื่องแม่ข่ายนี้ ก่อนจะส่งออกไปเก็บท่ี NT 
Cyfence อุปกรณ์จะได้รับการบ ารุงรักษาจาก NT ตามที่ NT ก าหนด 

6  ATEM ALTUSEN LCD KVM Switch ใช้ส าหรับเป็น input และหน้าจอ ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ในตู้ Rack นี้ มีความสามารถในการ remote  
เข้ามาควบคุมอุปกรณ์ได้ เนื่องจากอุปกรณ์หมดการรับประกันแล้ว จึงควรมี
การซื้อประกันการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เพ่ิมเติม 

7 
System x3650 M40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
IBM System x 3650M4 Disk 300x2 ท าหน้าที่ Backup ซึ่งมีการใช้งาน
ของอุปกรณ์ท่ีนานแล้ว เพราะ Server รุ่นนี้มีการผลิตมาตั้งแต่ปี 2554 ควรมี
การเปลี่ยนให้ Sever ที่ลงโปรแกรม Backup ให้มีความเร็วเพ่ิมข้ึนและให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน หรือควรมีการซื้อประกันการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เพ่ิมเติม 

8 
 

IBM Storwize V3700 Disk 4TBx12 ใช้งานในระบบ Backup มีอายุการใช้
งานนานแล้ว จ าเป็นต้องมีการซื้อประกันต่อเนื่อง หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เป็น
รุ่นใหม่ 

9 
0 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 1532

3650 M5

 
Lenovo System x 3650 M5 Disk sas400x6,600x4 เป็น Server ที่
เหมาะแก่การใช้งานด้านความคงทน ซึ่ง Lenovo Server ตัวนี้ได้ถูกผลิตมา
ไม่นาน สามารถรองรับการท างานไปได้อีก 3 ปี เนื่องจากอุปกรณ์ 
หมดการรับประกันแล้ว จึงควรมีการซื้อประกันการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เพ่ิมเติม 

10 
0 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 1532

3650 M5

 
Lenovo System x 3650 M5 Disk sas400x6,600x4 เป็น Server ที่
เหมาะแก่การใช้งานด้านความคงทน ซึ่ง Lenovo Server ตัวนี้ได้ถูกผลิตมา
ไม่นาน สามารถรองรับการท างานไปได้อีก 3 ปี เนื่องจากอุปกรณ์ 
หมดการรบัประกันแล้ว จึงควรมีการซื้อประกันการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เพ่ิมเติม 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566 - 2570) 
 

| หน้าท่ี 39 

ล าดับ อุปกรณ์ ค าอธิบาย 

11 
UID

ProLiant
DL80
Gen9

 
HP ProLiant DL380 G7 Disk 2TBx6 Server Rack ถูกผลิตตั้งแต่ปี 2554 
ซึ่งเป็นเวลานานมากแล้วที่มีการใช้งานในระบบไม่เหมาะกับการต่อ MA 
เพราะจะมีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากหาอะไหล่มาทดแทนยาก เพราะทางผู้ผลิต
ไม่ได้ผลิตออกมาจ าหน่ายแล้ว  

12 System x3650 M3

1 2

3 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
IBM System x 3650 M3 Disk 300x2,600x6 เป็น Rack Server ที่ถูกผลิต
มาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งอุปกรณ์ภายในอาจมีการเสื่อมถอยจากการใช้งานมา
ยาวนาน ควรมีการ Consolidate หรอืมีการจัดซื้อเครื่องใหม่มาทดแทน
เครื่องที่ใช้งานปัจจุบัน 

13 System x3650 M3

1 2

3 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
IBM System x 3650 M3 Disk 300x2,600x6 เป็น Rack Server ที่ถูกผลิต
มาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งอุปกรณ์ภายในอาจมีการเสื่อมถอยจากการใช้งานมา
ยาวนาน ควรมีการ Consolidate หรือมีการจัดซื้อเครื่องใหม่มาทดแทน
เครื่องที่ใช้งานปัจจุบัน 

 

 
ภาพที่ 12 ตู้แม่ข่ายที่ 4 
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ล าดับ อุปกรณ์ ค าอธิบาย 
1  Alcatel-Lucent OS6450-48 เป็น Top-of-Rack Switch ให้บริการ 

VLAN 1 อุปกรณ์เป็น Network Switch ขนาดกลาง เหมาะส าหรับ
การใช้งานในธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง เนื่องจากอุปกรณ์หมด
การรับประกันแล้ว จึงควรมีการซื้อประกันการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เพ่ิมเติม 

2  Patch Fiber  เป็นแผงรวมสายสัญญาณเส้นใยน าแสงส าหรับการใช้
งานระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba ในชั้น 9 และชั้น 10  

3 MGMT CONSOLE0 1STATUSPOWER PEERED

Mobility Master 5K

 Aruba 7205 Mobility Controller เป็นอุปกรณ์ Network ที่ควร
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เนื่องจากอุปกรณ์
หมดการรับประกันแล้ว จึงควรมีการซื้อประกันการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เพ่ิมเติม 

4 MGMT CONSOLE0 1STATUSPOWER PEERED

Mobility Master 5K

 Aruba 7205 Mobility Controller เป็นอุปกรณ์ Network ที่ควร
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เนื่องจากอุปกรณ์
หมดการรับประกันแล้ว จึงควรมีการซื้อประกันการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เพ่ิมเติม 

5  HPE Proliant DL360 Gen10 เป็น Rack Server ที่ใช้งานในระบบ
เครือข่ายไร้สาย Aruba สามารถรองรับการท างานไปได้อีกอย่างน้อย 
3 ปี เนื่องจากอุปกรณ์หมดการรับประกันแล้ว จึงควรมีการซื้อประกัน
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เพ่ิมเติม 

6 

 

Cisco Catalyst 9400 Series เป็นอุปกรณ์ Network ที่ใช้เป็นหลัก
ของสถาบันฯ ที่ควรตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน เนื่องจากอุปกรณห์มดการรับประกันแล้ว จึงควรมีการซื้อประกัน
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
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ภาพที่ 13 ตู้แม่ข่ายที่ 5 

 

 ล าดับ อุปกรณ์ ค าอธิบาย 

1  Alcatel-Lucent OS6450-48 เป็น Top-of-Rack Switch ให้บริการ 
VLAN 1 , 100 และ 102 อุปกรณ์เป็น Network Switch ขนาดกลาง 
เหมาะส าหรับการใช้งานในธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง เนื่องจาก
อุปกรณห์มดการรับประกันแล้ว จึงควรมีการซื้อประกันการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เพ่ิมเติม  
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ภาพที่ 14 ตู้แม่ข่ายที่ 6 

 

 ล าดับ อุปกรณ์ ค าอธิบาย 

1  Alcatel-Lucent OS6450-48 เป็น Top-of-Rack Switch ให้บริการ 
VLAN 1 อุปกรณ์เป็น Network Switch ขนาดกลาง เหมาะส าหรับการใช้
งานในธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง เนื่องจากอุปกรณ์หมดการ
รับประกันแล้ว จึงควรมีการซื้อประกันการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เพ่ิมเติม  

  
 

 

       บทวิเคราะห์สถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ สทป. ด้านระบบเครือข่าย  
ปัจจุบันระบบเครือข่ายของ สทป. จ าเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุงผังของระบบให้มีความทันสมัยและ

สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการระบบเครือข่ายมีสายและเครือข่ายไร้สายให้
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มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมไปถึงการพิจารณาทบทวนแนวทางการบริการจัดการผู้ใช้งานภายในระบบ
อีกด้วย 

ระบบเครือข่าย ปัจจุบันแผนผังของระบบมีการพัฒนาต่อเติมมาจากของเดิมในอดีต ท าให้มีการเชื่ อมต่อ
อุปกรณ์ที่อาจไม่จ าเป็นต้องใช้งานแล้ว หรือมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ผิดไปจากนโยบายความปลอดภัยที่ควรจะเป็น 
ดังนั้น สทป. ควรจะเริ่มหาทางปรับปรุงแผนผังดังกล่าวและวางแผนในการซื้ออุปกรณ์ทดแทนของเก่าที่  
ได้ใช้มาเป็นเวลานานจนใกล้หมดสภาพแล้ว 

แนวทางการบริหารจัดการระบบเครือข่ายมีสายและระบบไร้สาย จะให้น้ าหนักกับเรื่องความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันและเรื่องความปลอดภัยมาเป็นล าดับแรก เช่น ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ใช้การยืนยันตัวตนเข้าใช้
งานกับ Domain Controller ขององค์กร รวมไปถึงการจัดการสิทธิ์การเข้าใช้งานในระบบต่าง ๆ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามภายในระบบเครือข่ายไม่ได้มีแค่เพียงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ถูกใช้งานเพียงอย่างเดียว แต่จะต้อง
ประกอบด้วยนโยบายการใช้งานที่เหมาะสม เช่น วิธีการจัดการผู้ใช้งานเมื่อมีผู้ใช้งานเข้าใหม่หรือวิธีการจัดการ
ผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานได้มีการโยกย้ายหรือลาออก เป็นต้น 

 
   3.3.4 บทวิเคราะห์ทางด้านก าลังพล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับภาระงานในอนาคต ซึ่ง
จะช่วยลดปัญหาด้านการบริหารจัดการลง ผลการศึกษาสถานภาพของโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังบุคลากร
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน แสดงดังภาพที่ 15 

 
ภาพที่ 15 โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 

 
จากภาพที่ 15 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สทป. สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสน เทศ  

ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนงาน 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Service Division: TIS) มีจ านวนบุคลากร 2 คน และส่วนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Development Division: TID) มีจ านวนบุคลากร 3 คน 
รวมทั้งสิ้น 5 คน  ซึ่งหนึ่งในเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ด ารงต าแหน่งรักษาการ ผอ.ฝ่าย  
อีก 1 ต าแหน่ง  
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เนื่องจากภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพ่ิมขึ้น สทป. ควรปรับปรุงโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังภาพที่ 16 ดังนี้ เพ่ิมกรอบอัตราก าลังของส่วนบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็น 4 อัตรา จากเดิม 2 อัตรา เพ่ือกรอบอัตราก าลังของส่วนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น 4 
อัตรา จากเดิม 3 อัตรา และปรับปรุงโครงสร้างฝ่ายฯ ให้มีส่วนรักษาความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Security Division: TIC) ประกอบด้วยบุคลากรจ านวน 3 อัตรา เพ่ือเสริมสร้าง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นส าคัญ  ซึ่งการจัดลักษณะนี้เป็นการจัด
ในลักษณะของการที่มีการจัดหาระบบจากภายนอก ไม่ใช่การจัดแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือ Tools ต่าง ๆ 
ขึ้นมาเอง 

 
ภาพที่ 16 โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เสนอแนะ 

 
    3.4 SWOT Analysis และ การพิจารณากลยุทธจาก TOWS Matrix 

ในข้อนี้ จะน าเสนอแนวทางของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ในการตอบสนองต่อภารกิจต่าง ๆ ของ สทป.  
ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหา/อุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือน าไปเป็นกรอบแนวทาง
ในการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา 4 แบบ คือ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงรับ 
โดยใช้ TOWS เป็นเครื่องมือ จากนั้นน าไปก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการพัฒนาด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ สทป. ตามล าดับ 
          3.4.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหา/อุปสรรคด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหา/อุปสรรค (SWOT Analysis) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของ สทป. เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อ 
สทป. ซึ่งจะท าให้ทราบและสามารถก าหนดแนวทางในการวางยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ได้
ชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุด จากการทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหา/อุปสรรค สามารถสรุป 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหา/อุปสรรค ของ สทป. ได้ดังนี้ 

 

4 อัตรา 4 อัตรา 3 อัตรา 

1 อัตรา 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566 - 2570) 
 

| หน้าท่ี 45 

 
 

จุดอ่อน (Weakness: W) 

W1  ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ท าให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มีความล่าช้า 

W2  ไม่มีสถานที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รองรับการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ 

W3  บุคลากรในภาพรวมยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ. รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

W4  ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ตระหนักในระเบียบวิธีปฏิบัติในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน ท าให้ 

การใช้งานภาคปฏิบัติอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาไวรัส ปัญหาลิขสิทธิ์ของซอฟท์แวร์ เป็นต้น 

W5  งบประมาณที่ได้รับมีจ ากัด ท าให้การดูแลระบบงานและการด าเนินงานขาดความสมบูรณ์และต่อเนื่อง 

จุดแข็ง (Strength: S) 

S1 หน่วยงานในสังกัดมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และระบบเครือข่ายในระดับที่จะสามารถรองรับการพัฒนา  

ด้านไอซีทีตามแผนงานได้ ส่งผลให้ประหยัดทรัพยากรโดยรวม ลดความซ้ าซ้อน และสามารถเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศระหว่างกัน 

S2 มีการใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐาน 

S3 มีระบบเครือข่ายที่สามารถติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัดในระบบเครือข่ายภายใน  

ซึ่งใช้ทั้ง Local Area Network และ Wide Area Network 

S4 บุคลากรของหน่วยงานมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน  

ในภารกิจมาอย่างต่อเนื่อง จึงมีความพร้อมส าหรับการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

S5 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน การติดตามประสานงาน และการรายงานผลการ

ด าเนินงาน เป็นไปภายใต้กรอบของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และการ

บริหารจัดการในภาพรวมของสถาบันฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดเป็นอย่างดี 

S6 ผู้บริหารหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้เป็นปัจจัยชี้น าการพัฒนาองค์กรมากขึ้น และมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้มีการให้จัดตั้งคณะกรรมการสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อพิจารณา

เกี่ยวกับระบบสารสนเทศองค์กร นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ไป

ฝึกอบรมภายนอก 

S7 ผู้บริหารหน่วยงานได้ให้ความส าคัญในการน าระบบงานอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้เพื่อเร่งพัฒนาระบบการ

บริหารงาน 

S8 ข้อมูลในระบบสารสนเทศขององค์กรเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 

S9 มีการด าเนินการตาม ISO/IEC 27001 : 2013 ในส่วนของ Data Center และระบบ E-office และได้รับ 

การรับรอง 
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W6  การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศล่วงหน้า เพื่อให้ได้กรอบวงเงินของกิจกรรมที่ชัดเจน 

จนสิ้นสุดโครงการอาจจะไม่มีความแม่นย า เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 

W7  กลไกในการสนับสนุนการบริหารจัดการยังไม่เข้มแข็งและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สามารถรองรับได้

สมบูรณ์ด้วยข้อจ ากัดเรื่องก าลังคน 

W8  มาตรการในระบบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศถึงจะมีการรับรอง ISO/IEC 27001 แล้วแต่ยังไม่   

สมบูรณ์ เช่น การขยาย Scope ให้ครอบคลุมระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ หรือ การต่ออายุซอฟแวร์ที่มีความจ าเป็น 

W9  ขาดการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ ท าให้ข้อมูลมีความซ้ าซ้อนไม่เป็นเอกภาพ และไม่มีมาตรฐานในการ

จัดเก็บ 

W10 ยังขาดการ share องค์ความรู้เฉพาะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ควรมีการเก็บรวบรวมเอาไว้ในจุดที่  

สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากเจ้าหน้าที่ในองค์กร 

 
 

โอกาส (Opportunity: O) 

O1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อการบริหารและบริการของภาครัฐ  

(e-Government) และการสนับสนุนด้านการด าเนินการ เช่น การให้บริการ Cloud ภาครัฐเป็นต้น ซึ่งเป็นผล

ให้หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการด าเนินงานมากขึ้น และสามารถน าไปสู่การเชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ในอนาคต (Thailand 4.0)  

O2 จัดตั้งกลุ่มหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของประเทศนั้น สทป. ถูกจัดให้เป็นหน่วยงานที่มี

ความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากอยู่ในกลุ่มหน่วยงานด้านความมั่นคง 

O3 ยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้าน IT ของประเทศมีความชัดเจน 

O4 ปัจจุบันเทคโนโลยีที่หลากหลาย ท าให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับหน่วยงานได้ จะเห็นได้ว่า  

ในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานอย่างแพร่หลาย ท าให้มีช่อง ทางการติดต่อสื่อสาร 

และประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น 

 

อุปสรรค (Threat: T) 

T1 การก าหนดมาตรฐาน ข้อก าหนด กฎ ระเบียบ และการแก้ไขกฎหมาย ส่งผลให้หน่วยงานต้องพิจารณา

ตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานในการประยุกต์ใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งตัวระบบงานทั้งหมด ให้มี

มาตรฐาน เป็นไปตามข้อก าหนด กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นงานที่ใช้เวลา และงบประมาณ

ค่อนข้างสูง 

T2 ระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เอ้ือให้การ

ด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและทันต่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว 
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T3 กฎหมายโดยรวม และกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ได้ปรับปรุงให้ครบถ้วนที่จะรองรับความก้าวหน้า

ด้านเทคโนโลยี 

T4 กรอบอัตราก าลังพลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ เนื่องจากติดข้อจ ากัดของกรอบอัตราก าลัง 

T5 เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ใช้เวลาในการศึกษาและตัดสินใจเลือกใช้ ส่งผลให้

การด าเนินงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจไม่สามารถปรับตัวได้ทันและต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง 

T6 ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมีอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต 

T7 งบประมาณที่ได้รับลดลงของสถาบันอันเกิดมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานการณ์โควิด หรือการที่รัฐต้องการให้

หน่วยงานพึ่งพาตนเอง เป็นต้น 
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                           3.4.2 การวิเคราะห์ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงรับ 
หลังจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหา/อุปสรรคด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้หลักการ SWOT แล้ว สามารถน าผลที่ได้มาก าหนดกลยุทธ์

ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ด้วยการใช้หลักการ TOWS ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมน ามาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จะประกอบด้วยกลยุทธ์ 
ในการพัฒนา 4 แบบ ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงรับ สามารถสรุปกลยุทธ์ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
TOWS  

Matrix 

โอกาส (Opportunity: O) 

 

อุปสรรค(Threat: T) 

 

จุดแข็ง 

(Strength: S) 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
SO1  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทลัให้กับบคุลากรทุก

ระดับของหน่วยงาน (S4 – O1) 
SO2 พัฒนาเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการให้บริการและการปฏิบตัิงานขององค์กร เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการปฏิบัติงานในองค์กร (S1, S2, S3, S5, S6, 
S7, S8 – O1, O3, O4) 

SO3  สร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรบัของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเก็บเกี่ยว
ประโยชน์จากระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นอย่างเต็มประสิทธิภาพ (S4, S6, S7 – 
O1, O3, O4) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
ST1  ปรับปรุงระเบียบให้เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านเพื่อเป็นองค์กรดจิิทัล  

(S1, S2, S3, S4 - T1, T2) 
ST2  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีโครงสร้าง

พื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงการใช้งบประมาณที่คุ้มค่า (S1, 
S2, S3 – T2, T5, T6,T7) 

ST3  ปรับปรุงหรือคงสภาพระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดร้ับการ
รับรอง  (S1, S2,S9 – T3, T6) 

ST4  พัฒนาศักยภาพทางด้านดิจิทลัใหก้ับบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง (S4 – 
T4,T7) 

จุดอ่อน 

(Weakness: W) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
WO1 ยกระดับการบรหิารงานการพัฒนาด้านดิจิทลัให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล  
 ( W4, W5, W7, W8 – O1, O2, O3, O4) 
WO2  สร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรบัของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการน าเอาระบบ

สารสนเทศมาใช้ประโยชน์อย่างเตม็ประสิทธิภาพ (W3, W4 – O1, O3, 04) 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
WT1 สร้างวัฒนธรรมการท างานแบบดิจทิัล (W3, W4, W6, W7, W8 – 

T1, T2, T3, T5) 
WT2  สร้างค่านิยมและทัศนคติในการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน (W3, W4 – T1, T6) 
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WO3  ปรับปรุงระเบียบให้เอื้อต่อการท างานแบบดิจิทัลภายในองค์กร ( W5, W6, W7, 
W8 – O1, O3) 

WO4  ปรับปรุงช่องทางสื่อสารภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงาน     ( W3 – O4)  

WO5 ปรับปรุงแนวทางการจดัเกบ็ข้อมูลองค์กร การ Share องค์ความรู้ รวมถึงระบบ
สารสนเทศท่ีจะน ามาช่วยในการบริหารจดัการนี้ (W9,W10 - O1,O3) 

WT3 ก าหนดหลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัตใิห้สอดคล้องกับกฎระเบียบ และ
นโยบายของภาครัฐและเอื้อกับการท างานแบบดิจิทัล (W3, W4, 
W6, W7, W8 – T1, T3, T5, T6) 

WT4   ส่งเสริมให้มีการหา Software ทางเลือก เช่น Open source ต่าง ๆ
มาใช้ในองค์กร และขอความร่วมมือจากฝ่ายวิจยัในการพัฒนา 
Software In-House  (W5, W6- T7) 
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ส่วนที่ 4 สาระส าคัญของแผนปฎิบัติการดิจิทัลการสถาบันเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ พ.ศ. 
2566-2570 
 
 4.1 แผนปฏิบัติการย่อย ในแผนปฎิบัติการดิจิทัลฯ 
 

วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

“สทป. เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการ
ของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน ด้วยการท างานแบบดิจิทัล” 

 
พันธกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศ และน านวัตกรรมที่ทันสมัยมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกฎหมาย 

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ในการพัฒนา (TOWS Analysis) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการก าหนด

แผนปฏิบัติการและกลยุทธ์ด้านพัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัลของ สทป. ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 –
2570 ซึ่งได้ก าหนดไว้ 3 ข้อ โดยแต่ละแผนปฏิบัติการได้ก าหนดเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการที่ 1: สนับสนุนการปรับเปลี่ยน สทป. ให้รองรับการท างานแบบดิจิทัล 

สทป. มีระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ส าหรับ
สนับสนุนกระบวนงานและการปฏิบัติงาน
แบบดิจิทัล 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและเว็บไซต์อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.2 สร้างกลไกการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนปฏิบัติการที่ 2: พัฒนาและด ารงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับกฎหมาย 

สทป. มีเทคโนโลยีดิจิทัลและมีการใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี

2.1 พัฒนาและด ารงโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.2 พัฒนาขีดความสามารถการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกฎหมาย 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ดิจิทัล ที่ได้พัฒนาตามมาตรฐานสากลและ
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
แผนปฏิบัติการที่ 3: ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สทป. ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรทุกระดับของ สทป. มีความสามารถ
ในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล 

3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับ
บุคลากรทุกระดับ 

3.2 พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

แผนปฏิบัติการที่ 1: สนับสนุนการปรับเปลี่ยน สทป. ให้รองรับการท างานแบบดิจิทัล 
SO2    พัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมกับการให้บริการและการปฏิบัติงานขององค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ     

บริการและการปฏิบัติงานในองค์กร  
ST1     ปรับปรุงระเบียบให้เอ้ือต่อการเปลี่ยนผ่านเพ่ือเป็นองค์กรดิจิทัล  
WO3   ปรับปรุงระเบียบให้เอ้ือต่อการท างานแบบดิจิทัลภายในองค์กร  
WO5   ปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลองค์กร การ Share องค์ความรู้ รวมถึงระบบสารสนเทศที่จะน ามา     

ช่วยในการบริหารจัดการนี้  
WT3    ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและนโยบายของภาครัฐและเอ้ือกับการ

ท างานแบบดิจิทัล  
WT4    ส่งเสริมให้มีการหา Software ทางเลือก เช่น Open source ต่าง ๆ มาใช้ในองค์กร และขอความ 

ร่วมมือจากฝ่ายวิจัยในการพัฒนา Software In-House   
 

แผนป ิบัติการที่ 2: พัฒนาและด ารง ครงสร้างพื้นฐานด้านเทค น ลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล
และสอดคล้องกับกฎหมาย 
SO2    พัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมกับการให้บริการและการปฏิบัติงานขององค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบริการและการปฏิบัติงานในองค์กร  
ST2     ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงการใช้

งบประมาณท่ีคุ้มค่า  
ST3     ปรับปรุงหรือคงสภาพระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการรับรอง   
WO1 ยกระดับการบริหารงานการพัฒนาด้านดิจิทัลให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล  
WO4    ปรับปรุงช่องทางสื่อสารภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน  
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แผนป ิบัติการที่ 3: ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สทป. ให้สามาร ใช้เทค น ลยีดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
SO1     ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน 
SO3     สร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบ

สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นอย่างเต็มประสิทธิภาพ  
ST4     พัฒนาศักยภาพทางด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
WO2    สร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการน าเอาระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์

อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
WT1    สร้างวัฒนธรรมการท างานแบบดิจิทัล  
WT2    สร้างค่านิยมและทัศนคติในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
 
  4.2 โครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ สทป. ในแผนปฎิบัติการย่อย 
 

 
 

เป้าประสงค์ 

สทป. มีระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ส าหรับสนับสนุนกระบวนงานและการปฏิบัติงานแบบดิจิทัล 
 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างกลไกการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งานซอฟต์แวร์/ระบบ/โปรแกรม มีความพึงพอใจในการใช้งาน 
2. ร้อยละของเวลาที่ระบบมีความพร้อมใช้งาน (Availability) 
3. ร้อยละของเวลาที่เว็บไซต์มีความพร้อมใช้งาน (Availability) 
4. ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่มีความพึงพอใจเว็บไซต์ 
5. ร้อยละของระยะเวลาที่ใช้กู้คืนระบบ 
6. ร้อยละของโครงการตามแผนแม่บทดิจิทัลที่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
7. ร้อยละของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคตประสบความส าเร็จตามแนวทางการ 

เปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 

แผนปฏบิตักิารที ่1 สนบัสนุนการปรบัเปลีย่น สทป. ใหร้องรบัการ
ท างานแบบดจิทิลั 
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8. ร้อยละของเครื่องแม่ข่ายที่เป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือน : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
9. ร้อยละการให้บริการการประชุม Online แก่การประชุมหลักของ สทป. ไม่น้อยกว่า 90% 

 
แผนการปฏิบัติการที่ 1: สนับสนุนการปรับเปลี่ยน สทป. ให้รองรับการท างานแบบดิจิทัล 

ตารางแสดงโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 1.1: พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 

2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการจ้างบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เคร่ืองมือในการตรวจสอบและบริหารจัดการช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

โครงการจ้างบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เคร่ืองมือในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ

เครือข่ายเพ่ือโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

 

โครงการจ้างบ ารุงรักษาซอฟท์แวร์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยเสริมสร้าง

ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบบริหารส านักงานอัตโนมติั 

  

โครงการจ้างดูแลและบ ารุงรักษาระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ (ERP) 

โครงการจัดซ้ือสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือด ารงไว้ซ่ึงโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร 

   โครงการพัฒนา

ระบบงานบริหาร

ส านักงานอัตโนมัติ 

(ERP) เพ่ือเปลี่ยน

ผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 

โครงการพัฒนา

ระบบงานบริหาร

ส านักงานอัตโนมัติ 

(ERP) เพ่ือเปลี่ยน

ผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 

  โครงการจัดท า

เว็บไซต์สถาบัน

ใหมเ่พ่ือรองรับงาน 

One-Stop 

Service ส าหรับ

การบริการ

ประชาชน 

  

โครงการทดสอบ Web-application บนคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC และ MOD กลาโหม 
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โครงการเช่าใช้ระบบ Zoom เพ่ือการประชุม Online 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2: สร้างกลไกการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2566 2567 2568 2569 2570 

    โครงการจ้างจัดท า

แผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลระยะ 5 ปี 

เพ่ือเปลี่ยนแปลง

องค์กรเป็นองค์กร

ดิจิทัล 

 
 

 
 

เป้าประสงค ์

สทป. มีเทคโนโลยีดิจิทัลและมีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้พัฒนาตาม
มาตรฐานสากลและกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาและด ารงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและ

สอดคล้องกับกฎหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจในการใช้งาน 
2. ร้อยละของความพร้อมใช้งาน (Availability) 

แผนปฏบิตักิารที ่2 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั
ตามมาตรฐานสากลและสอดคลอ้งกบักฎหมาย 
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3. ร้อยละของความส าเร็จในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ 
4. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
5. ร้อยละของจ านวนช่องโหว่หรือการโจมตีที่ระบบสามารถป้องกันได้ส าเร็จ 
6. ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการสัมมนาที่มีความพึงพอใจที่ได้น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
7. ร้อยละของข้อก าหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ที่ สทป. ด าเนินการได้ 

 

 
แผนการปฏิบัติการที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากลและสอดคล้อง 
กับกฎหมาย 

 
ตารางแสดงโครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาและด ารงโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการจ้างบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน เพ่ือด ารงโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

  โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบ VDO Conference เพ่ือการสื่อสาร

ภายในและภายนอกองค์กร 

  โครงการจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ Next Generation Firewall 

เพ่ือป้องกันการโจมตีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ห้อง Data Center เพ่ือด ารงโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

โครงการจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีโครงสร้างพ้ืนฐานสถาบัน 

โครงการค่าเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร 

 โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและประกนัคุณภาพ ส าหรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทลั 

  โครงการจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงกับ

คอมพิวเตอร์ เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

  โครงการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ เพ่ือด ารง
รักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
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  โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการนโยบายส าหรับควบคุมการ

ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ เพ่ือด ารงรักษา

โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

  รงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core 

Switch) เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

   โครงการจัดซ้ือ

ระบบเครือข่ายไร้

สายแบบรวมศูนย ์

ชั้น 5 และ 7 เพ่ือ

พัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานดิจิทลั 

 

โครงการตรวจไซต์โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (รป.) 

  โครงการจัดซ้ือ

อุปกรณ์ Next 

Generation 

Firewall  เพ่ือ

พัฒนาการป้องกัน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ดิจิทัล 

   

  โครงการจัดท าระบบ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ส าหรับโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านดิจิทลั

ของสถาบนัฯ ( 

Hyper-converged 

Infrastructure) 

  

  โครงการจัดซ้ือ

คอมพิวเตอร์ส าหรับ

สนับสนุนงาน 

metaverse และ

สนับสนุนการ
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ปฎิบัติงานของฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที ่2.2: พัฒนาขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกฎหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

  โครงการพัฒนาระบบ

รักษาความมั่นคง

ปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Network Analytic 

and Network 

Monitoring 

System) เพ่ือด ารง

รักษาโครงสร้าง

พ้ืนฐานดิจิทลั 

  

     โครงการจัดซ้ือ

ระบบ Secure 

Access Service 

Edge (SASE) เพ่ือ

พัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานดิจิทลั 

  โครงการทดสอบ

ความมั่นคงปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศ 

เพ่ือด ารงรักษา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ดิจิทัล 

 ทดสอบความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศเพ่ือด ารง

รักษาโครงสร้าง

พ้ืนฐานดิจิทลั 

โครงการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ของ สทป. ให้เป็นปัจจุบัน 

โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตาม ISO 27001 เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
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เป้าประสงค์ 

บุคลากรทุกระดับของ สทป. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม 
2. ร้อยละของโครงการตามแผนแม่บทดิจิทัลที่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

โครงการ 

 

แผนการปฏิบัติการที่ 3: ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สทป. ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตารางแสดงโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการที่ 3 

กลยุทธ์ที ่3.1: ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ 

2566 2567 2568 2569 2570 

  โครงการอบรมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้ปฏิบัติการ 

  โครงการอบรม

สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล

ส าหรับผู้บริหาร 

 โครงการอบรม

สมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล

ส าหรับผู้บริหาร 

จัดท าสื่อประชาสมัพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านดิจิทัล 

กลยุทธ์ที ่3.2: พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2566 2567 2568 2569 2570 

แผนปฏิบตัิการที่ 3: ยกระดบัศกัยภาพบุคลากรของ สทป. ให้
สามารถใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ 
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  โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตารางด้านล่างเป็นข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของโครงการ 36 โครงการ ที่ได้กล่าวถึงข้างต้น แบ่งตาม

ปีงบประมาณดังนี้ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
รวม 

แผนปฏิบัติการที่ 1: สนับสนุนการปรับเปลี่ยน สทป. ให้รองรับการท างานแบบดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 1.1: พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 

1.1.1 โครงการจ้างบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เครื่องมือใน
การตรวจสอบและบริหารจัดการช่องโหว่ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อด ารงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

TTD 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1,755,000 

1.1.2 โครงการจ้างบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เครื่องมือใน
การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ
เครือข่ายเพื่อโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล  

TTD 350,000 350,000 350,000 350,000 - 1,400,000 

1.1.3 โครงการจ้างบ ารุงรักษาซอฟท์แวร์เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน
การใช้งานระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ  

TTD 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - 3,000,000 

1.1.4 โครงการจ้างดูแลและบ ารุงรักษาระบบงาน
บริหารส านักงานอัตโนมัติ  

TTD 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,000,000 8,800,000 

1.1.5 โครงการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
เพ่ือด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร 

TTD 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566 - 2570) 
 

| หน้าท่ี 61 

ที ่ ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
รวม 

1.1.6 
โครงการพัฒนาระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ 
(ERP) เพ่ือเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 

TTD 
0 0 0 20,000,000 8,000,000 28,000,000 

1.1.7 โครงการจัดท าเว็บไซต์สถาบันใหม่เพ่ือรองรับงาน 
One-Stop Service ส าหรับการบริการ
ประชาชน 

TTD 
- - 6,000,000 - - 6,000,000 

1.1.8 โครงการใช้ทรัพยากรภาครัฐ เช่น ทดสอบ Web - 
application บนคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC – 
Government Data Center and Cloud 
Service หรือ MOD Cloud กลาโหม  

TTD 0 0 0 0 0 0 

1.1.9 โครงการเช่าใช้ระบบ Zoom เพ่ือการประชุม 
Online 

TTD 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 

กลยุทธ์ที่ 1.2: สร้างกลไกการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล   

1.2.1 โครงการจ้างจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นองค์กรดิจิทัล 

TTD - - - - 600,000 600,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
รวม 

แผนปฏิบัติการที่ 2: พัฒนาและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกฎหมาย   

กลยุทธ์ที่ 2.1: พัฒนาและด ารงโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล   

2.1.1 โครงการจ้างบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน 
เพ่ือด ารงโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

TTD 500,000 700,000 700,000 700,000 700,000 330,000 

2.1.2 โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบ VDO Conference 
เพ่ือการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 

TTD - - 700,000 700,000 700,000 210,000 

2.1.3  โครงการจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ Next 
Generation Firewall เพ่ือป้องกันการโจมตี
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

TTD - - 800,000 800,000 800,000 2,400,000 

2.1.4 โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ห้อง 
Data Center เพ่ือด ารงโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

TTD 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 17,500,000 

2.1.5 โครงการจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการโจมตี
โครงสร้างพื้นฐานสถาบัน 

TTD 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000 

2.1.6 โครงการค่าเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แบบองค์กร 

TTD 1,300,000 1,300,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,100,000 

2.1.7 โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและประกัน
คุณภาพ ส าหรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

TTD 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
รวม 

อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพ่ือด ารง
รักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

2.1.8 โครงการจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงกับคอมพิวเตอร์ เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัล 

TTD 0 0 500,000 500,000 500,000 1,500,000 

2.1.9 โครงการ บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายแบบ
รวมศูนย์ เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

TTD 0 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000 

2.1.10 โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการ
นโยบายส าหรับควบคุมการใช้งานระบบเครือข่าย
ไร้สายแบบรวมศูนย์ เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัล 

TTD 0 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 

2.1.11 รงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่ายหลัก (Core Switch) เพ่ือด ารงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

TTD - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 10,400,000 

2.1.12 โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวม
ศูนย์ ชั้น 5 และ 7 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล 

TTD - - - 3,500,000 - 3,500,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
รวม 

2.1.13 โครงการตรวจไซต์โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 
(รป.) 

TTD 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000 

2.1.14 โครงการจัดท าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของสถาบันฯ   
(Hyper-converged Infrastructure) 

TTD 
- - 13,500,000 - - 13,500,000 

2.1.15  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Next Generation 
Firewall  เพ่ือพัฒนาการป้องกันโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัล 

TTD 
- 2,500,000 - - - 2,500,000 

2.1.16 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับสนับสนุนงาน 
metaverse และสนับสนุนการปฎิบัติงานของฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

TTD 
- - 4,000,000 - - 4,000,000 

 
 
กลยุทธ์ที่ 2.2: พัฒนาขีดความสามารถการรักษาความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกฎหมาย   

2.2.1 โครงการพัฒนาระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network Analytic 
and Network Monitoring System) เพ่ือด ารง
รกัษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

TTD -  -  3,000,000 - - 3,000,000 
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2.2.2 
 โครงการจัดซื้อระบบ Secure Access Service 
Edge (SASE) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

TTD 
- - - - 5,000,000 5,000,000 

2.2.3 
โครงการจ้างทดสอบความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัล 

TTD 
- - 1,000,000 - 1,000,000 2,000,000 

2.2.4 โครงการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ของ สทป. 
ให้เป็นปัจจุบัน 

TTD 0 0 0 0 0 0 

2.2.5 โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตาม 
ISO27001 เพื่อด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัล 

TTD 500,000 500,000 700,000 500,000 500,000 2,700,000 

 
 

แผนปฏิบัติการที่ 3: ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สทป. ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
กลยุทธ์ที่ 3.1: ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ   

3.1.1 โครงการอบรมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับผู้ปฏิบัติการ 

TTD 
- - 100,000 100,000 100,000 300,000 

3.1.2 โครงการอบรมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับผู้บริหาร 

TTD 
- - 100,000 - 100,000 200,000 

3.1.3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านดิจิทัล TTD 0 0 0 0 
 

0  
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กลยุทธ์ที่ 3.2: พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3.2.1 โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

TTD - - 200,000 200,000 0 200,000 

3.2.2 เพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ TTD 0 0 0 0 0 0 

 รวมทั้งสิ้น  12,465,000 19,965,000 51,465,000 46,365,000 37,015,000 167,275,000 

 
หมายเหตุ:  กรณีงบประมาณ 0 บาท  เป็นการด าเนินงานโดย สทป 
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    4.3 การเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ 
       ในการจัดล าดับความส าคัญของโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ก าหนดเกณฑ์การจัดล าดับ
ความส าคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการระบบสารสนเทศหรือบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Required Information System/IT Service) 2) ความสอดรับกับยุทธศาสตร์  (Strategic Alignment)  
3) ความคุ้มค่า (Value) และ 4) เจ้าของโครงการ (Project Owner) โดยมีการก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน
และค่าน้ าหนัก (Weight) ของแต่ละด้าน ดังตารางที่ 1 จากนั้น จะมีน าเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นไปให้คะแนนเพ่ือ
ประกอบการประเมินล าดับความส าคัญของโครงการทั้ง 36 โครงการ ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 2 และในตารางที่ 3 
จะเป็นการเรียงล าดับโครงการตามล าดับความส าคัญ   

 
ตารางท่ี 1 เกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญของโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

เกณฑ ์
(Criteria) 

ค่าน้ าหนัก 
(Weight) 

ค่าคะแนน 
(Score) 

1) ความต้องการระบบ
สารสนเทศหรือบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Required Information 
System/IT Service) 

0.3 10: มีความต้องการสูงที่สุด เนื่องจาก 
 เป็นการทดแทนระบบสารสนเทศหรือบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศในปัจจุบันท่ีอาจจะไม่สามารถรองรับการท างาน
ต่อไปในอนาคตได้ หรือ  

 เป็นระบบสารสนเทศหรือบริการเทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ที่
รองรับการท างานของกระบวนการทางธุรกิจหลัก (Core 
Business Process) หรือ 

 เป็นโครงการต่อเนื่อง 
5: มีความต้องการปานกลาง เนื่องจาก 

 มรีะบบสารสนเทศหรือบริการเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบัน
ที่ยังสามารถรองรับการท างานในปัจจุบันและอนาคตต่อไปได้ 
แต่ควรได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือ 

 เป็นระบบสารสนเทศหรือบริการเทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ที่
รองรับการท างานของกระบวนการทางธุรกิจที่ไม่ใช่
กระบวนการหลัก (Non-Core Business Process) 

0: ไม่มีความต้องการ เนื่องจาก 
 มรีะบบสารสนเทศหรือบริการเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบัน

ที่จะยังสามารถรองรับการท างานต่อไปได้อย่างดี  

2) ความสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic 
Alignment) 

0.3 10: มีความสอดรับกับยุทธศาสตร์ในระดับสูงท่ีสดุ เนื่องจากสอดรับกับ
ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ของ สทป. ได้แก ่ 
 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยปี้องกันประเทศ 
 การพฒันาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ประชาสังคม 
 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
 การพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน 
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เกณฑ ์
(Criteria) 

ค่าน้ าหนัก 
(Weight) 

ค่าคะแนน 
(Score) 

 8: มีความสอดรับกับยุทธศาสตร์ในระดับสูง เนื่องจากสอดรับกับ 3 
ยุทธศาสตร์ของ สทป. 

6:    มีความสอดรับกับยุทธศาสตร์ในระดับสูง เนื่องจากสอดรับกับ 2 
ยุทธศาสตร์ของ สทป. 

4: มีความสอดรับกับยุทธศาสตร์ในระดับพอสมควร เนื่องจากสอดรับ
กับ 1 ยุทธศาสตร์ของ สทป. 

0: ไม่สอดรับกับท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ของ สทป. 
3) ความคุ้มค่า  

(Value) 
0.2 10: มีความคุ้มคา่สูงที่สดุ เนื่องจาก  

 ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดเจน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท างานไดม้าก 

8: มีความคุ้มคา่สูง เนื่องจาก 
 ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่อนข้างสูง 

และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท างานได้ค่อนข้างมาก 
5: มีความคุ้มคา่ปานกลาง เนื่องจาก 

 ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
พอสมควร และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท างานได้พอสมควร 

3: มีความคุ้มคา่น้อย เนื่องจาก 
 ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นเพียง

เล็กน้อย และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท างานไดเ้พียงเล็กน้อย 
0: ไม่มีความคุ้มค่า เนื่องจาก 

 ไม่ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นเลย 
และไม่ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท างานเลย 

4) เจ้าของโครงการ (Project 
Owner) 

0.2 10:  มีเจ้าของโครงการที่ชัดเจน และเจา้ของโครงการเป็นผู้เสนอ
โครงการเอง 

8:   มีเจ้าของโครงการที่ชัดเจน ถงึแม้เจ้าของโครงการไมไ่ด้เป็นผู้เสนอ
โครงการเอง แตเ่จ้าของโครงการเห็นด้วยอย่างมากกับการ
ด าเนินงานโครงการ 

6:   มีเจ้าของโครงการที่ชัดเจน ถงึแม้เจ้าของโครงการไมไ่ด้เป็นผู้เสนอ
โครงการเอง แตเ่จ้าของโครงการคอ่นข้างเห็นด้วยกับการด าเนินงาน
โครงการ 

0:   ไม่มีเจ้าของโครงการที่ชัดเจน และผูร้ับผดิชอบโครงการไมม่ั่นใจกับ
การด าเนินงานโครงการ 
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ตารางที่ 2  ผลคะแนนเพื่อประกอบการจัดล าดับความส าคัญของโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล   
 

โครงการ
ที ่

ชื่อโครงการ 

ผลประเมินล าดับความส าคัญ 
รวมคะแนน
ความส าคัญ 

ความ
ต้องการ 

ความสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ 

ความคุ้มค่า 
เจ้าของ
โครงการ 

1.1.1 โครงการจ้างบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เครื่องมือในการตรวจสอบและบริหาร
จัดการช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อด ารงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

10 8 10 10 10  

1.1.2 โครงการจ้างบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เครื่องมือในการตรวจสอบและวิเคราะห์
ข้อมูลที่วิ่งอยู่ในระบบเครือข่ายเพื่อโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

10 8 10 10 10  

1.1.3 โครงการจ้างบ ารุงรักษาซอฟท์แวร์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ 

10 8 10 10 10  

1.1.4 โครงการจ้างดูแลและบ ารุงรักษาระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ 10 8 10 10 10  

1.1.5 โครงการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือด ารงไว้ซึ่งโครงสร้าง
พ้ืนฐานขององค์กร 

10 8 10 10 10  

1.1.6 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ (ERP) เพ่ือเปลี่ยนผ่าน
สู่องค์กรดิจิทัล 

10 8 8 10 9  

1.1.7 โครงการจัดท าเว็บไซต์สถาบันใหม่เพ่ือรองรับงาน One-Stop Service 
ส าหรับการบริการประชาชน 

10 8 8 10 9  
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โครงการ
ที ่

ชื่อโครงการ 

ผลประเมินล าดับความส าคัญ 
รวมคะแนน
ความส าคัญ 

ความ
ต้องการ 

ความสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ 

ความคุ้มค่า 
เจ้าของ
โครงการ 

1.1.8 โครงการทดสอบ Web-application บนคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC – 
Government Data Center and Cloud Service และ MOD Cloud 
กระทรวงกลาโหม 

5 8 10 10 8  

1.1.9 โครงการเช่าใช้ระบบ Zoom เพ่ือการประชุม Online 10 10 10 10 10 

1.2.1 โครงการจ้างจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร
เป็นองค์กรดิจิทัล 

10 8 10 10 10  

2.1.1 โครงการจ้างบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน เพ่ือด ารงโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล 

10 8 10 10 10  

2.1.2 โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบ VDO Conference เพ่ือการสื่อสารภายใน
และภายนอกองค์กร 

10 8 10 10 10  

2.1.3 โครงการจ้างบ ารุงรักษา อุปกรณ์ Next Generation Firewall เพ่ือป้องกัน
การโจมตีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

10 8 10 10 10  

2.1.4 โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบ Data Center ส าหรับฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือด ารงโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

10 8 10 10 10  

2.1.5 โครงการจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีโครงสร้างพ้ืนฐานสถาบัน 10 8 10 10 10  

2.1.6 โครงการค่าเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร 10 8 10 10 10  
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โครงการ
ที ่

ชื่อโครงการ 

ผลประเมินล าดับความส าคัญ 
รวมคะแนน
ความส าคัญ 

ความ
ต้องการ 

ความสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ 

ความคุ้มค่า 
เจ้าของ
โครงการ 

2.1.7 โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและประกันคุณภาพ ส าหรับระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อด ารงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

10 8 10 10 10  

2.1.8 โครงการจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

10 8 10 10 10  

2.1.9 โครงการ บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ เพ่ือด ารงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

10 8 10 10 10  

2.1.10 โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการนโยบายส าหรับควบคุมการใช้
งานระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัล 

10 8 10 10 10  

2.1.11 โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) 
เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

10 8 10 10 10  

2.1.12 โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ ชั้น 5 และ 7 เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

5 8 5 10 7  

2.1.13 โครงการตรวจไซต์โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (รป.) 5 8 8 10 7.5  

2.1.14 โครงการจัดท าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านดิจิทัลของสถาบันฯ  (Hyper-converged Infrastructure) 

10 8 10 10 10  
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โครงการ
ที ่

ชื่อโครงการ 

ผลประเมินล าดับความส าคัญ 
รวมคะแนน
ความส าคัญ 

ความ
ต้องการ 

ความสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ 

ความคุ้มค่า 
เจ้าของ
โครงการ 

2.1.15 โครงการจัดซื้อ Next Generation Firewall เพ่ือพัฒนาการป้องกัน
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

10 8 10 10 10  

2.1.16 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับสนับสนุนงาน metaverse และสนับสนุน
การปฎิบัติงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 8 5 10 7  

2.2.1 โครงการพัฒนาระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Network Analytic and Network Monitoring System) เพ่ือด ารง
รักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

10 8 10 10 10  

2.2.2  โครงการจัดซื้อระบบ Secure Access Service Edge (SASE) เพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

5 8 5 10 7  

2.2.3 โครงการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพ่ือด ารงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

10 8 8 10 9  

2.2.4 โครงการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ของ สทป. ให้เป็นปัจจุบัน 10 8 10 10 10  

2.2.5 โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตาม ISO 27001 เพ่ือด ารงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

10 8 10 10 10  

3.1.1 โครงการอบรมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้ปฏบิัติการ 10 8 10 10 10  

3.1.2 โครงการอบรมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร 10 8 10 10 10  

3.1.3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านดิจิทัล 10 8 10 10 10  
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โครงการ
ที ่

ชื่อโครงการ 

ผลประเมินล าดับความส าคัญ 
รวมคะแนน
ความส าคัญ 

ความ
ต้องการ 

ความสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ 

ความคุ้มค่า 
เจ้าของ
โครงการ 

3.2.1 โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10 8 10 10 10  

3.2.2 เพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 8 10 10 10  

 
 

ตารางที่ 3 ผลการจัดล าดับความส าคัญ 
 

ล าดับที่ โครงการ
ที ่

ชื่อโครงการ รวมคะแนน
ความส าคัญ 

1 1.1.4 โครงการจ้างดูแลและบ ารุงรักษาระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ 10  

2 2.1.6 โครงการค่าเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร 10 

3 1.1.9 โครงการเช่าใช้ระบบ Zoom เพ่ือการประชุม Online 10 

4 2.1.8 โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและประกันคุณภาพ ส าหรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

10 

5 2.1.11 รงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) เพ่ือด ารงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

10 

6 2.1.5 โครงการจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีโครงสร้างพ้ืนฐานสถาบัน 10 
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ล าดับที่ โครงการ
ที ่

ชื่อโครงการ รวมคะแนน
ความส าคัญ 

7 2.1.15 โครงการจัดซื้อ Next Generation Firewall เพ่ือพัฒนาการป้องกันโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 10 

8 2.1.3 โครงการจ้างบ ารุงรักษา อุปกรณ์ Next Generation Firewall เพ่ือป้องกันการโจมตีโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัล 

10 

9 2.1.1 โครงการจ้างบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน เพ่ือด ารงโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 10 

10 2.2.5 โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตาม ISO 27001 เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัล 

10  

11 1.1.5 โครงการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร 10  

12 1.1.1 โครงการจ้างบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เครื่องมือในการตรวจสอบและบริหารจัดการช่องโหว่ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

10 

13 1.1.3 โครงการจ้างบ ารุงรักษาซอฟท์แวร์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในการใช้
งานระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ 

10  

14 1.1.2 โครงการจ้างบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เครื่องมือในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่วิ่งอยู่ในระบบ
เครือข่ายเพื่อโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

10 

15 2.1.4 โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบ Data Center เพ่ือด ารงโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 10 

16 2.1.10 โครงการ บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 10 

17 2.1.10 โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการนโยบายส าหรับควบคุมการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
แบบรวมศูนย์ เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

10 

18 3.2.2 เพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 10  
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ล าดับที่ โครงการ
ที ่

ชื่อโครงการ รวมคะแนน
ความส าคัญ 

19 1.2.1 โครงการจ้างจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นองค์กรดิจิทัล 10  

20 2.2.4 โครงการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ของ สทป. ให้เป็นปัจจุบัน 10 

21 3.1.3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านดิจิทัล 10  

22 2.1.9 โครงการจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัล 

10 

23 2.1.15 โครงการจัดท าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของสถาบันฯ  
(Hyper-converged Infrastructure) 

10 

24 2.2.1 โครงการพัฒนาระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network Analytic 
and Network Monitoring System) เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

10 

25 2.1.2 โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบ VDO Conference เพ่ือการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 10 

26 3.1.1 โครงการอบรมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้ปฏบิัติการ 10  

27 3.1.2 โครงการอบรมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร 10  

28 3.2.1 โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 

29 1.1.6 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ (ERP) เพ่ือเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 9 

30 1.1.7 โครงการจัดท าเว็บไซต์สถาบันใหมเ่พ่ือรองรับงาน One-Stop Service ส าหรับการบริการ
ประชาชน 

9 

31 2.2.3 โครงการจ้างทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพ่ือด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัล 

9  
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ล าดับที่ โครงการ
ที ่

ชื่อโครงการ รวมคะแนน
ความส าคัญ 

32 1.1.8 โครงการทดสอบ Web-application บนคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC – Government Data 
Center and Cloud Service 

8 

33 2.1.13 โครงการตรวจไซต์โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (รป.) 7.5 

34 2.1.12 โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ ชั้น 5 และ 7 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล 

7 

35 2.1.16 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับสนับสนุนงาน metaverse และสนับสนุนการปฎิบัติงานของฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7 

36 2.2.2  โครงการจัดซื้อระบบ Secure Access Service Edge (SASE) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัล 

7 
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ส่วนที่ 5 การติดตามประเมินผล 
 
ในการขับเคลื่อน “แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566-2570)” สทป. ได้ก าหนด

บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย สนับสนุน สั่งการ ด าเนินการ ใช้งาน และติดตามควบคุมให้
การด าเนินการตามกรอบแนวทางที่วางไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้  เพ่ือให้ สทป. สามารถขับเคลื่อนแผนฯ 
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในภาพที่ 14 ได้แก่ 

1) คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
2) คณะผู้บริหารของ สทป. 
3) คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
4) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) หน่วยงานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับผิดชอบโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล 
6) หน่วยงานเจ้าของโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล 
7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล 
8) หน่วยงานผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล 

การจะขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ ให้ประสบความส า เร็จตามเป้าหมายที่ตั้ ง ไว้ ได้  
“คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” จะต้องก าหนดนโยบายขององค์กรที่ชัดเจนและติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ความคิดเห็น และช่วยตัดสินใจในกรณีที่ติดปัญหา 
โดยหาก คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้ความส าคัญกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลมากเท่าไร 
ความส าเร็จของแผนก็จะมากขึ้นเท่านั้น 

“คณะผู้บริหารของ สทป.” มีหน้าที่ก าหนดกรอบการพัฒนางานด้านดิจิทัล โดย “ผู้อ านวยการสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” มีหน้าที่ก าหนดวิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนางานด้านดิจิทัลในแต่ละด้าน ส่วน
ผู้บริหารของ สทป. มีหน้าที่ช่วยก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์แต่ละด้าน โดยมี “ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง” ซึ่งในการที่ สทป. ถูกจัดให้เป็นหน่วยงานระดับกรมนั้น อาจจะเรียกว่า Department 
Chief Information Officer เรียกโดยชื่อย่อว่า DCIO ซึ่งตามนิยามในแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐนั้นมีบทบาทเป็น “ผู้ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระดับกรม”  
โดยจะมีหน้าที่บูรณาการกรอบการพัฒนาในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับทิศทางที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล และผลักดันให้เกิดการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร โดยมี
หน่วยงานหลักท่ีคอยสนับสนุนการด าเนินงานคือ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับต าแหน่ง DCIO นั้นตามแนว
ทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ ที่มีฐานะ  
เป็นกรม และหน่วยงานของรัฐเทียบเท่า ทุกหน่วยงาน ก าหนดให้มี DCIO ขึ้น โดยให้หัวหน้า ส่วนราชการที่มี
ฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่า ปฏิบัติหน้าที่ DCIO โดยต าแหน่งในกรณีเห็นสมควร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม  
หรือเทียบเท่า อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ) หรื อต าแหน่งอ่ืน 
ที่เทียบเท่า ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนก็ได้ 

       “คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)”  
คือคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้งโดย “ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” มีหน้าที่ศึกษารวบรวม
ข้อมูล ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านสถาปัตยกรรมองค์กร ก าหนดแนวทางและวิธีการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการวางแผนเพ่ือการด าเนินการให้เกิดเป็น
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รูปธรรม โดยปรับปรุงระบบการด าเนินงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเสริมสร้างสถาปัตยกรรมองค์กร ให้สอดคล้อง
กับแผนการปฏิบัติงานของสถาบันฯ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้อ านวยการสถาบันฯ ต่อไป ซึ่งฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีการด าเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบที่ คณะท างานฯนี้ก าหนด 

“หน่วยงานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับผิดชอบโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล” คือหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่ 2 ส่วนงาน ได้แก่ ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วน
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล และวัดประเมินผลความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัดโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผน 

“หน่วยงานเจ้าของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ” คือหน่วยงานภายใน สทป. ที่เป็นผู้ใช้งานหลักของ
ระบบ หรือใช้ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ โดยหน่วยงานนี้มีหน้าที่โดยตรง
ในการระบุความต้องการ ให้ข้อมูล และตรวจรับสิ่งส่งมอบของโครงการ 

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

“หน่วยงานผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล” คือหน่วยงานภายในหรือภายนอก 
สทป. หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะเป็นผู้ใช้งานระบบหรือผลลัพธ์ หรือได้รับประโ ยชน์จากโครงการ 

ภาพที่ 17 ผู้ที่เกี่ยวข้องและความรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2566 – 2570 
 
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส าคัญของความส าเร็จของแผนปฏิบัติการดิจิทัล คือ การมีธรรมาภิบาลที่ดี (Good 

Governance) การร่วมมือกันท างานและด าเนินโครงการ  (Dedicated Teamwork) ความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Strong Collaborations) งบประมาณที่เพียงพอต่อการด าเนินการ
ตามแผน (Sufficient IT Budget) และปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งคือทัศนคติที่ดีต่อการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล (Right Mindset)  
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ผนวก รายละเอียดโครงการรวมถึงตัวช้ีวัดโครงการ 

แผนปฏิบัติการที่ 1: สนับสนุนการปรับเปลี่ยน สทป. ให้รองรับการท างานแบบดิจิทัล    
                        กลยุทธ์ที่ 1.1: พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 
 
 1. โครงการจ้างบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เครื่องมือในการตรวจสอบและบริหารจัดการช่องโหว่ด้านความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

ตามที่  สทป. ได้มีการใช้งานซอฟต์แวร์ Saint เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบและบริหารจัดการช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพ่ือน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาวิธีการป้องกันให้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายมีความปลอดภัย
มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทผู้จ าหน่ายซอฟต์แวร์มีการออกซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่
อยู่เสมอ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องท าการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เพ่ือให้ได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มี
ความทันสมัย และใช้ความสามารถของซอฟต์แวร์ที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือจัดจ้างบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ Saint จ านวน 1 License ให้มีความทันสมัย
และได้สิทธิ์อัพเดทซอฟท์แวร์เป็นเวอร์ชันปัจจุบันได้ 

2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ใช้ความสามารถของซอฟต์แวร์ที่เพ่ิมขึ้น
ช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

ขอบเขตงาน:  การจัดจ้างบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ Saint จ านวน 1 License เป็นการบ ารุงรักษา
ซอฟต์แวร์ Saint ที่ สทป. มีอยู่โดยมีระยะเวลาในการบ ารุงรักษานับจากวันที่
หมดอายุการบ ารุงรักษาปัจจุบันไปอีก 1 ปี 

 ได้รับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดที่เกิดขึ้นในระยะเวลาบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์พร้อม
ทั้งให้บริการติดตั้ง ให้ค าแนะน า และสนับสนุนการติดตั้งซอฟแวร์เวอร์ชันใหม่ 

 ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งซอฟต์แวร์
เสียหาย สทป. ต้องสามารถย้ายสิทธิ์การใช้งานไปท่ีเครื่องอ่ืนได้ 

 ให้ค าปรึกษาและตอบปัญหาทางเทคนิค วิธีการใช้งาน หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการใช้งาน การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา ต้องให้ค าปรึกษาผ่านทาง
โทรศัพท์หรืออีเมล์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วันท าการ ส าหรับการแก้ไขปัญหา
หรือให้ค าปรึกษาที่หน้างาน ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 วันท าการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 เข้ามาบรรยายหรือให้ค าแนะน าวิธีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ตามที่ 
สทป. ร้องขอ 

งบประมาณ: พ.ศ. 2566 350,000 บาท 
 พ.ศ. 2567 350,000 บาท 
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 พ.ศ. 2568 350,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 350,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 350,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) ซอฟต์แวร์ Saint มีความทันสมัยและเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน 
2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ความสามารถของซอฟต์แวร์ที่เพ่ิมขึ้นช่วย

ในการเพิม่ประสิทธิภาพในการท างาน 
ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งานซอฟต์แวร์/ระบบ/โปรแกรม มีความพึงพอใจในการใช้งาน: 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 2. โครงการจ้างบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เครื่องมือในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบเครือข่าย เพื่อ
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

ตามที่ สทป. ได้มีการใช้งานซอฟต์แวร์ Omnipeek เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่วิ่งอยู่ในระบบเครือข่าย เช่น สามารถมองเห็นภาพรวม
การใช้งาน Bandwidth ในองค์กร ซึ่งสามารถน าข้อมูลเพ่ือไปใช้ประโยชน์ในการ
คาดการณ์ (Forecast)  เพ่ือปรับเพิ่ม/ลด Bandwidth ในปีต่อไปได้ สามารถตรวจสอบ
การใช้งานของเครื่อง Client  ในองค์กรว่าเป็นไปตามข้อบังคับ (Policy)  ที่ก าหนดไว้
ห รื อ ไ ม่  ส าม า ร ถมอง เ ห็ น  Flow กา ร ใ ช้ ง า นภ าพร ว มข อ ง เ ค รื่ อ ง  Client 
และ Server ในองค์กร และช่วยให้การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาภายในระบบ
เครือข่ายท าได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทผู้จ าหน่าย
ซอฟต์แวร์มีการออกซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่อยู่เสมอ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องท าการ
บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เพ่ือให้ได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความทันสมัย และใช้ความสามารถของ
ซอฟต์แวร์ที่เพ่ิมข้ึน เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือจัดจ้างบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ Omnipeek จ านวน 1 License ให้มีความ
ทันสมัยและได้สิทธิ์อัพเดทซอฟท์แวร์เป็นเวอร์ชันปัจจุบันได้ 

2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ใช้ความสามารถของซอฟต์แวร์ที่เพ่ิมขึ้น
ช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

ขอบเขตงาน:  การจัดจ้างบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์  Omnipeek จ านวน 1  License เป็นการ
บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ Omnipeek ที่ สทป. มีอยู่โดยมีระยะเวลาในการบ ารุงรักษา
นับจากวันที่หมดอายุการบ ารุงรักษาปัจจุบันไปอีก 1 ปี 

 ได้รับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดที่เกิดขึ้นในระยะเวลาบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์พร้อมทั้ง
ให้บริการติดตั้ง ให้ค าแนะน า และสนับสนุนการติดตั้งซอฟแวร์เวอร์ชันใหม่ 

 ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งซอฟต์แวร์
เสียหาย สทป. ต้องสามารถย้ายสิทธิ์การใช้งานไปที่เครื่องอ่ืนได้ 
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 ให้ค าปรึกษาและตอบปัญหาทางเทคนิค วิธีการใช้งาน หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการใช้งาน การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา ต้องให้ค าปรึกษาผ่านทาง
โทรศัพท์หรืออีเมล์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วันท าการ ส าหรับการแก้ไขปัญหา
หรือให้ค าปรึกษาที่หน้างาน ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 วันท าการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 เข้ามาบรรยายหรือให้ค าแนะน าวิธีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ตามที่ สทป. 
ร้องขอ 

งบประมาณ: พ.ศ. 2566 350,000 บาท 
 พ.ศ. 2567 350,000 บาท 
 พ.ศ. 2568 350,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 350,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 - บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) ซอฟต์แวร์ Omnipeek มีความทันสมัยและเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน 
2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ความสามารถของซอฟต์แวร์ที่เพ่ิมขึ้นช่วย

ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งานซอฟต์แวร์/ระบบ/โปรแกรม มีความพึงพอใจในการใช้งาน:  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 3. โครงการจ้างบ ารุงรักษาซอฟท์แวร์เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในการใช้งาน
ระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ 
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

ตามที่ สทป. ได้มีการใช้งานซอฟต์แวร์ RedCastle  เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วย
เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ (ERP)  
ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทผู้จ าหน่ายซอฟต์แวร์มีการออกซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่อยู่เสมอ  
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องท าการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เพ่ือให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีความ
ทันสมัย และใช้ความสามารถของซอฟต์แวร์ที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือจัดจ้างบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ RedCastle จ านวน 3 License ให้มีความ
ทันสมัยและได้สิทธิ์อัพเดทซอฟท์แวร์เป็นเวอร์ชันปัจจุบันได้ 

2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ใช้ความสามารถของซอฟต์แวร์ที่เพ่ิมขึ้น
ช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

ขอบเขตงาน:  การจัดจ้างบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์  RedCastle จ านวน 3  License เป็นการ
บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ RedCastle ที่ สทป. มีอยู่โดยมีระยะเวลาในการบ ารุงรักษา
นับจากวันที่หมดอายุการบ ารุงรักษาปัจจุบันไปอีก 1 ปี 
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 ได้รับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดที่เกิดขึ้นในระยะเวลาบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์พร้อมทั้ง
ให้บริการติดตั้ง ให้ค าแนะน า และสนับสนุนการติดตั้งซอฟแวร์เวอร์ชันใหม่ 

 ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งซอฟต์แวร์
เสียหาย สทป. ต้องสามารถย้ายสิทธิ์การใช้งานไปท่ีเครื่องอ่ืนได้ 

 ให้ค าปรึกษาและตอบปัญหาทางเทคนิค วิธีการใช้งาน หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการใช้งาน การให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา ต้องให้ค าปรึกษาผ่ านทาง
โทรศัพท์หรืออีเมล์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วันท าการ ส าหรับการแก้ไขปัญหา
หรือให้ค าปรึกษาที่หน้างาน ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 วันท าการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 เข้ามาบรรยายหรือให้ค าแนะน าวิธีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ตามที่ สทป. 
ร้องขอ 

งบประมาณ: พ.ศ. 2566 1,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2567 1,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2568 1,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 - บาท 
 พ.ศ. 2570 - บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) ซอฟต์แวร์ RedCastle มีความทันสมัยและเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน 
2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ความสามารถของซอฟต์แวร์ที่เพ่ิมขึ้นช่วย

ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งานซอฟต์แวร์/ระบบ/โปรแกรม มีความพึงพอใจในการใช้งาน:  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
  4. โครงการจ้างดูแลและบ ารุงรักษาระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ  
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

เพ่ือให้ระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ (ERP) สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้รับการแก้ไขปัญหาหากเกิดข้อบกพร่องจากการใช้งานระบบฯ 
รวมถึงได้รับการสนับสนุนการใช้งานระบบฯ เป็นอย่างดี จึ งจ าเป็นต้องจ้างบริษัท
ผู้พัฒนาระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ (ERP) ให้กับ สทป. เป็นผู้ดูแลและบ ารุงรักษา
ระบบฯ ทั้งนี้ระบบส านักงานอัตโนมัตินั้นอาจจะเป็นระบบเดิม หรือระบบที่พัฒนาขึ้น
ใหม ่

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือบ ารุงรักษาระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติให้สามารถใชงานไดอยางต่อเนื่อง 
2) เพ่ือใหระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติไดรับการแกไขปญหาหากเกิดขอบกพร่อง

จากใชงานระบบฯ 
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ขอบเขตงาน:  การจัดจ้างดูแลและบ ารุงรักษาระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ ประกอบด้วย 10 
ระบบงาน ดังนี้ 
o สร้าง - ส่ง/เวียน - ลงนามเอกสาร 
o ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
o ระบบตู้เอกสาร 
o ระบบนัดหมาย 
o ระบบจองรถยนต์ และจองห้องประชุม 
o ระบบการบริหารและวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ 
o ระบบบริหารงบประมาณ 
o ระบบบริหารงานพัสดุ 
o ระบบบริหารการเงิน 
o ระบบบริหารการบัญชี 
o ระบบอ่ืน ๆ ที่สามารถรวมได้ เช่น ระบบ HR และเกิดขึ้นจากกระบวนงาน

ที่ยังไม่ได้ปรับให้เป็นดิจิทัลหรือกระบวนงานจากภารกิจใหม ่
งบประมาณ: พ.ศ. 2566 1,400,000 บาท 
 พ.ศ. 2567 1,600,000 บาท 
 พ.ศ. 2568 1,800,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 2,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 2,000,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) ระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
2) ระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติได้รับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งานซอฟต์แวร์/ระบบ/โปรแกรม มีความพึงพอใจในการใช้งาน: 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) ร้อยละของเวลาที่ระบบมีความพร้อมใช้งาน (Availability): ไมน่้อยกว่าร้อยละ 95 
 
 5. โครงการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร 
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

ตามนโยบายของสทป. ต้องการให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย  โดยเฉพาะโปรแกรมพ้ืนฐานส าหรับส านักงาน ที่เจ้าหน้าที่ของ 
สทป. ทุกคนจ าเป็นต้องใช้งาน   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจ าเป็นต้องซื้อโปรแกรม
ดังกล่าว เพื่อรองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่ท่ีเพ่ิมข้ึน 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ 
2) เพ่ือต่ออายุซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แบบรายปี 
3) เพ่ือให้สถาบันมีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
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ขอบเขตงาน:  จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ตามจ านวนและรูปแบบที่ สทป. ก าหนด 
งบประมาณ: พ.ศ. 2566 2,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2567 2,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2568 2,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 2,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 2,000,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) สทป. มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งานซอฟต์แวร์/ระบบ/โปรแกรม มีความพึงพอใจในการใช้งาน: 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

  6. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ (ERP) เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู้รัฐบาล
ดิจิทัล 
รูปแบบโครงการ: โครงการใหม่ 
หลักการและ
เหตุผล: 

แนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลที่ได้จากการด าเนินการของคณะท างาน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
สามารถน ามาใช้เป็นกรอบแนวทางส าหรับพัฒนาระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ 
(ERP) เพ่ือให้เกิดการใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ (ERP) ใหม่ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการผู้ใช้ ครอบคลุมความจ าเป็นในการใช้งาน ตอบสนองภารกิจองค์กร  
และเพ่ือเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาด้านดิจิทัล 
ของประเทศ โดยการด าเนินการนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ปี ซึ่งปีแรกจะมีการปรับเปลี่ยน
ระบบสารสนเทศงานหลักเดิม ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น 
ส่วนในปีที่ 2 นั้นจะเป็นการพัฒนาระบบเพิ่มเติมเพ่ือรองรับกระบวนงานใหม่ 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือพัฒนาระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ (ERP) 
2) ลดการใช้กระดาษ 

ญขอบเขตงาน:  ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ (ERP) 
ตามแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 

 พัฒนาระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ (ERP) ตามแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่
องค์กรดิจิทัล 

 อบรมการใช้งานระบบระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ (ERP) ตามแนวทาง
การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 
 

งบประมาณ: พ.ศ. 2566 0 บาท 
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 พ.ศ. 2567 0 บาท 
 พ.ศ. 2568 0 บาท 
 พ.ศ. 2569 20,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 8,000,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) ระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
2) สทป. มีระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้

ครอบคลุมฟังก์ชันการใช้งาน และตอบสนองผู้ใช้งานทั้งในระดับผู้บริหารและ
ผู้ใช้งานทั่วไปได้ดียิ่งขึ้น 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งานซอฟต์แวร์/ระบบ/โปรแกรม มีความพึงพอใจในการใช้งาน: 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) ร้อยละของเวลาที่ระบบมีความพร้อมใช้งาน (Availability): ไมน่้อยกว่าร้อยละ 95 
 
 7. โครงการจัดท าเว็บไซต์สถาบันใหม่เพื่อรองรับงาน One-Stop Service ส าหรับการบริการประชาชน 
รูปแบบโครงการ: โครงการใหม่ 
หลักการและ
เหตุผล: 

เนื่องจาก สทป. มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นองค์กรที่จัดตั้งตาม พ.ร.ฎ.  
เป็นองค์กรที่มี พ.ร.บ. จัดตั้งเป็นของตนเอง ซึ่งมีการก าหนดพันธกิจของสถาบันฯ 
เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การท างานแบบดิจิทัล ท าให้การให้บริการ
ผ่านเว็บไซต์แบบเดิม ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 

ดังนั้น เพ่ือให้ สทป. สามารถปรับเปลี่ยนสู่การท างานแบบดิจิทัล และรองรับ
การขยายตัวของสถาบันฯ อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่จะต้องจัดท าเว็บไซต์ใหม่  
ที่ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยสูงขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนได้
สะดวก นอกจากนั้นเว็บไซต์นี้จะถูกออกแบบให้สนับสนุนงาน One-Stop Service  
ที่สถาบันจะให้บริการแก่ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือจัดหาระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ 
2) เพ่ือออกแบบเว็บไซต์ใหม่ ให้มีความทันสมัย 
3) เพ่ือจัดท าเว็บไซต์ใหม่ ที่รองรับพันธกิจใหม่ 
4) เพ่ือจัดท าเว็บไซต์ใหม่ เพ่ือสนับสนุนงาน One-Stop Service 

ขอบเขตงาน:  จัดท ากรอบแนวทางการก าหนดคุณสมบัติเว็บไซต์ ให้ทันสมัย และเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 ออกแบบเว็บไซต์สถาบันฯ เพ่ือรองรับการใช้งานในอนาคต Responsive Web 
Design (RWD) โดยให้ครอบคลุมฟังก์ชันของ เว็บไซต์เดิม รวมถึงการสนับสนุน
งาน One-Stop Service 

 จัดท าเว็บไซต์ใหม่ ตามกรอบแนวทางที่ก าหนด และได้รับความเห็นชอบ 
งบประมาณ: พ.ศ. 2566 - บาท 
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 พ.ศ. 2567 - บาท 
 พ.ศ. 2568 6,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 - บาท 
 พ.ศ. 2570 - บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) สทป. มีกรอบแนวทางการก าหนดคุณสมบัติ เว็บไซต์ให้ทันสมัย และเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

2) สทป. มีเว็บไซต์ใหม่ ที่ตอบสนองผู้รับบริการทั้งภายใน และภายนอก 
3) สทป. มีเว็บไซต์ใหม่ที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่มีความพึงพอใจเว็บไซต์: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
8. โครงการใช้งานการให้บริการของคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC – Government Data Center and 
Cloud Service และ MOD Cloud กระทรวงกลาโหม 
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐใช้บริการ คลาวด์กลางภาครัฐ หรือ GDCC 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินการทางดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ สทป. จึงมีแนวคิด
ที่จะด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะมีการทดลองน าระบบสารสนเทศ
บางส่วน ทดสอบน าข้ึนไปบนระบบคลาวด์กลางนี้  เพื่อให้มีความเข้าใจทางด้านเทคนิค 
และเพ่ือให้สามารถบริการเจ้าหน้าที่ สทป. ผ่านระบบคลาวด์นี้ได้ นอกจากนั้นจะมีการ
ทดสอบใช้ Application Web App Firewall ของ GDCC ด้วยหากประสบความส าเร็จ
ก็จะสามารถประหยัดงบประมาณในการซื้อ Web App Firewall ได้  ในส่วนของ
กระทรวงกลาโหมนั้น หากกระทรวงฯ มีการด าเนินการ MOD Cloud เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ก็จะมีการทดสอบบน MOD Cloud อีกด้วย 

วัตถุประสงค์: เพ่ือน าระบบสารสนเทศขึ้นสู่ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ และ MOD Cloud หรือ ใช้งาน
ระบบ Web Application Firewall ของ GDCC 

ขอบเขตงาน:  คัดเลือกระบบสารสนเทศท่ีจะน าข้ึนสู่ระบบคลาวด์กลางฯ และ MOD Cloud หรือ
การใช้งาน Web Application Firewall 

 ทบทวนการใช้งานระบบคลาวด์กลางฯและ MOD Cloud หรือ Web Application 
Firewall จากคู่มือ 

 ด าเนินการน าระบบสารสนเทศที่เลือกขึ้นสู่คลาวด์กลางฯ และ MOD Cloud หรือ 
การใช้งาน Web Application Firewall ของ GDCC 

 ทดสอบการใช้งาน 
 ประเมินผล 

งบประมาณ: พ.ศ. 2565 0 บาท 
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 พ.ศ. 2566 0 บาท 
 พ.ศ. 2567 0 บาท 
 พ.ศ. 2569 0 บาท 
 พ.ศ. 2570 0 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) สทป. มีความสามารถทางเทคนิคในการน าระบบสารสนเทศขึ้นสู่ระบบคลาวด์กลางฯ 
และ MOD Cloud 

2) ประหยัดงบประมาณ 
ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) สามารถใช้งานการให้บริการภาครัฐได้อย่างน้อย 1 รายการ  
 
 

9. โครงการเช่าใช้ระบบ Zoom เพื่อการประชุม Online 
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

ในห้วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบใน
การมาท างาน ณ ที่ตั้งของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
ในการด าเนินการโดยทั่วไปของหน่วยงานเหล่านี้ รวมถึง สทป. นั้น ได้มีการน าเอาเครื่องมือ
การประชุม Online Zoom เข้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมงานของหน่วยในองค์กรเอง 
หรือการประชุมกับผู้ เกี่ยวข้องนอกหน่วย ซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกเป็นอย่างมาก 
และท าให้สามารถท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ในองค์กรเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง จาก
สถานการณ์ที่ผ่านมาท าให้เห็นประโยชน์ ของการประชุม Online ผ่าน ระบบ Zoom นี้
เป็นอย่างมาก สทป. จึงควรให้มีการเช่าใช้ระบบเป็นประจ าทุกปี เพ่ือก่อให้เกิดความยืดหยุ่น 
คล่องตัวในการท างาน  

วัตถุประสงค์: เพ่ือเช่าใช้ระบบ Zoom เพ่ือการประชุม Online 
ขอบเขตงาน:  พิจารณาความต้องการจ านวน Account ระบบ Zoom ที่เหมาะสมกับองค์กร 

 ด าเนินการเช่าใช้ระบบงาน 
 ใช้งานระบบ 
 ประเมินผล 

งบประมาณ: พ.ศ. 2565 15,000 บาท 
 พ.ศ. 2566 15,000 บาท 
 พ.ศ. 2567 15,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 15,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 15,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) สทป. มีความสามารถในการประชุม Online เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ 
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ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) สามารถให้บริการการประชุม Online แก่การประชุมหลักของ สทป. ได้ไม่น้อยกว่า 90% 
 

 
กลยุทธ์ที่ 1.2: สร้างกลไกการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 10. โครงการจ้างจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นองค์กรดิจิทัล 
รูปแบบโครงการ: โครงการใหม่ 
หลักการและ
เหตุผล: 

 ตามที่ได้กล่าวถึงความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์กรไปแล้ว
ในบทที่ 1 สทป. จึงได้ตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี โดย
ก าหนดให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ ในการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดท าร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี ของ สทป. และ
เสนอต่อผู้บริหาร สทป. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 เนื่องจากแผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นแผนที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการ
ก าหนดทิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลขององค์กร ดังนั้น เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดท าแผนดังกล่าวมากยิ่งขึ้น สทป. จึงเห็นควรจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะในการจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ให้เข้ามาด าเนินการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี ของ สทป. ให้
สนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ สทป. และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตาม
แนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0  

 
วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี ของ สทป. 
ขอบเขตงาน: ขอบเขตการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี ครอบคลุมรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัล ในสถานภาพปัจจุบันของ สทป. และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ และระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ในการขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
(Digital Thailand) 

 ศึกษาและวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหา/อุปสรรค เทคโนโลยีดิจิทัล
ของ สทป. 

 ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ สทป. 
 ก าหนดแผนงานหรือโครงการ และประมาณการงบประมาณหรือค่าใช้จ่าย ซึ่งจะ

พิจารณาตามล าดับความส าคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566 - 2570) 
 

| หน้าท่ี 89 

ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

งบประมาณ: พ.ศ. 2566 - บาท 
 พ.ศ. 2567 

  พ.ศ. 2568 
- 
- 

บาท 
บาท 

 พ.ศ. 2569 
  พ.ศ. 2570 

- 
600,000 

บาท 
บาท 

    
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) สทป. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี ในการก าหนดทิศทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลขององค์กรอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของโครงการตามแผนแม่บทดิจิทัลที่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย :  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
 
แผนปฏิบัติการที่ 2: พัฒนาและด ารงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับกฎหมาย       
                             กลยุทธ์ที่ 2.1: พัฒนาและด ารงโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
  11. โครงการจ้างบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน เพื่อด ารงโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

เพ่ือยืดอายุการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์
ของ สทป. ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีความจ าเป็นการซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน โดยใช้บุคลากรผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ เข้ามาตรวจสอบ บ ารุงรักษา และซ่อมแซมให้อุปกรณ์ฯ มีสภาพพร้อม
ใช้งาน 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือตรวจสอบ บ ารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์
ของ สทป. ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

ขอบเขตงาน:  ตรวจสอบ บ ารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ของ 
สทป. 

 ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าหรือเสนอข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของ Hardware, Operating System  และระบบ
สารสนเทศ แก่เจ้าหน้าที่ของ สทป. 

 จัดท ารายงานการบ ารุงรักษา 
งบประมาณ: พ.ศ. 2566 500,000 บาท 
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 พ.ศ. 2567 700,000 บาท 
 พ.ศ. 2568 700,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 700,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 700,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ ได้รับการบ ารุงรักษาให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือให้ค าปรึกษาและด าเนินการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ สทป.  

3) การปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากมี เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์
ที่มีความพึงพอใจในการใช้งาน: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) ร้อยละของความพร้อมใช้งาน (Availability) ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
  12. โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบ VDO Conference เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

ระบบ VDO Conference ที่ใช้งานระหว่าง สทป. ส่วนกลาง (แจ้งวัฒนะ), รป.1 และ 
รป.2 ที่ก าลังจะสิ้นสุดการรับประกันตามสัญญาการบ ารุงรักษา ดังนั้น เพ่ือให้อุปกรณ์
ได้รับการบ ารุงรักษาที่ถูกต้องและมีสภาพพร้อมให้บริการได้ตลอดเวลา ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ฯ 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือบ ารุงรักษาระบบ VDO Conference ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
2) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุท าให้, ระบบ VDO Conference  
ไม่สามารถให้บริการได้และลดความเสี่ยงที่จะน ามาสู่การช ารุดเสียหาย 

ขอบเขตงาน:  บ ารุงรักษาระบบ VDO Conference 
 ป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุท าให้  ระบบ VDO Conference  

ไม่สามารถให้บริการได้ 
 จัดท ารายงานการบ ารุงรักษา 

งบประมาณ: พ.ศ. 2566 - บาท 
 พ.ศ. 2567 - บาท 
 พ.ศ. 2568 700,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 700,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 700,000 บาท 
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ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) สทป. มีระบบ VDO Conference ที่มีประสิทธิภาพและความเสถียร 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของความพร้อมใช้งาน (Availability) ระบบ VDO Conference ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
 

  13.  โครงการจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ Next Generation Firewall เพื่อป้องกันการโจมตีโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล 
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

อุปกรณ์ Next Generation Firewall นั้นก าลังจะสิ้นสุดการรับประกันตามสัญญาการ
บ ารุงรักษา ดังนั้น เพ่ือให้อุปกรณ์ได้รับการบ ารุงรักษาที่ถูกต้องและมีสภาพพร้อม
ให้บริการได้ตลอดเวลา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นจ้างบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ฯ 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือบ ารุงรักษาอุปกรณ์ Next Generation Firewall ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 
2) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุท าให้อุปกรณ์ Next Generation 
Firewall ไม่สามารถให้บริการได้และลดความเสี่ยงที่จะน ามาสู่การช ารุดเสียหาย 
1) เพ่ือให้อุปกรณ์ Next Generation Firewall ของ สทป. สามารถอัพเดทฐานข้อมูล

การป้องกันการโจมตีใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
ขอบเขตงาน:  บ ารุงรักษาอุปกรณ์ Next Generation Firewall  

 ป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุท าให้อุปกรณ์ Next Generation 
Firewall ไม่สามารถให้บริการได้ 

 อัพเดทฐานข้อมูลการป้องกันการโจมตีใหม่ ๆ ให้อุปกรณ์ Next Generation 
Firewall ของ สทป. อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

 จัดท ารายงานการบ ารุงรักษา 
งบประมาณ: พ.ศ. 2566 - บาท 
 พ.ศ. 2567 - บาท 
 พ.ศ. 2568 800,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 800,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 800,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1)  สทป. มีอุปกรณ์ Next Generation Firewall ที่มีประสิทธิภาพและความเสถียร 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของความพร้อมใช้งาน (Availability) ของอุปกรณ์ Next Generation 
Firewall: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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 14. โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ห้อง Data Center เพื่อด ารงโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล  
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

สทป.  ได้ จั ดซื้ อ อุปกรณ์ส าหรั บระบบห้ อง  Data Center พร้อมติดตั้ ง  
ในปีงบประมาณ 2562 และเงื่อนไขการบ ารุงรักษาระบบฯ ทั้งหมดจะถึงก าหนดสิ้นสุด
การรับประกันตามสัญญาการรับประกัน ดังนั้น เพ่ือให้ระบบห้อง Data Center 
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องจ้าง
บ ารุงรักษาระบบ Data Center เพ่ือให้อุปกรณ์ฯ ได้รับการบ ารุงรักษาท่ีถูกต้องทั้งแบบ 
Corrective Maintenance (CM) และ Preventive Maintenance (PM) 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ห้อง Data Center ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 

ขอบเขตงาน:  บ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ห้อง Data Center ตามท่ี สทป. ก าหนด 
 จัดท ารายงานการบ ารุงรักษา 

งบประมาณ: พ.ศ. 2566 3,500,000 บาท 
 พ.ศ. 2567 3,500,000 บาท 
 พ.ศ. 2568 3,500,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 3,500,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 3,500,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) สทป. มีระบบ Data Center ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
2) ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความคล่องตัวมากข้ึน 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งานระบบ Data Center มีความพึงพอใจในการใช้งาน:  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) ร้อยละของความพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบ Data Center: ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

 
  15. โครงการจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีโครงสร้างพ้ืนฐานสถาบัน 
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

อุปกรณ์  Advanced Persistent Threat (APT) และ Network Critical จะ
สิ้นสุดการรับประกันตามสัญญาการรับประกัน  ดังนั้น เพ่ือให้อุปกรณ์ได้รับการ
บ ารุงรักษาที่ถูกต้องและมีสภาพพร้อมให้บริการได้ตลอดเวลา ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ฯ 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือบ ารุงรักษาอุปกรณ์ Advanced Persistent Threat (APT) จ านวน 1 เครื่อง 
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

2) เพ่ือบ ารุงรักษาอุปกรณ์ Network Critical จ านวน 1 เครื่อง ให้มีสภาพพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา 
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3) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุท าให้อุปกรณ์ Advanced Persistent 
Threat (APT) และ Network Critical ไม่สามารถให้บริการได้และลดความเสี่ยงที่จะ
น ามาสู่การช ารุดเสียหาย 

4) เพ่ือให้อุปกรณ์ Advanced Persistent Threat (APT) ของ สทป. สามารถอัปเดต
ฐานข้อมูลการป้องกันการโจมตีใหม ่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

ขอบเขตงาน:  บ า รุ ง รั กษ า อุปกรณ์  Advanced Persistent Threat (APT) และ  Network 
Critical ตามท่ี สทป. ก าหนด 

 จัดท ารายงานการบ ารุงรักษา 
งบประมาณ: พ.ศ. 2566 1,500,000 บาท 
 พ.ศ. 2567 1,500,000 บาท 
 พ.ศ. 2568 1,500,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 1,500,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 1,500,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) อุปกรณ์ Advanced Persistent Threat (APT) และ Network Critical ได้รับการ
บ ารุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

2) อุปกรณ์  Advanced Persistent Threat (APT) ของ สทป.  สามารถอัปเดต
ฐานข้อมูลการป้องกันการโจมตีใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้ อยละของจ านวนผู้ ใช้ ง าน อุปกรณ์  Advanced Persistent Threat (APT)  
และ Network Critical มีความพึงพอใจในการใช้งาน: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) ร้อยละของความพร้อมใช้งาน (Availability) ของอุปกรณ์ Advanced Persistent 
Threat (APT) และ Network Critical: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

 16. โครงการค่าเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร 
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

สทป. มีความประสงค์ต้องการเช่าใช้บริการระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็น
เครื่องมือสื่อสารส าหรับส านักงาน และประชาสัมพันธ์งานของสถาบัน โดยต้องการให้มี
การติดตั้งระบบบริการเพ่ือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ที่ส านักงาน ชั้น 4 อาคารสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และที่โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 ต าบลย่านมัทรี 
อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 และส่วนปฏิบัติการโลหการและวัสดุ   
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ค่ายจิรวิชิตสงคราม ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร อ าเภอเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี  เพ่ือให้ได้บริการที่มีเสถียรภาพ
และประสิทธิภาพ สามารถติดต่อสื่อสารและใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ตได้ 
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วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลกรที่ปฏิบัติงานภายในสถาบันได้
ใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูลด้านการวิจัยผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือให้มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่สามารถรองรับปริมาณการใช้งานเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลของระบบสารสนเทศส าหรับสถาบันฯ และโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 
อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ และส่วนปฏิบัติการโลหการและวัสดุ    
จังหวัดลพบุรี 

3) เพ่ือเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 ที่จังหวัด
นครสวรรค์ กับส านักงาน สทป. ส่วนกลาง 

4) เ พ่ือเชื่ อมโยงระบบเครือข่ ายระหว่าง ส่ วนปฏิบัติการโลหการและวัสดุ     
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ค่ายจิรวิชิตสงคราม ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร อ าเภอเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี กับส านักงาน สทป.
ส่วนกลาง 

5) เพ่ือให้มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอก สทป. ได้อย่างมีความเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตงาน:  เช่าใช้บริการระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นเครื่องมือสื่อสารส าหรับส านักงาน 
และประชาสัมพันธ์งานของสถาบัน โดยต้องการให้มีการติดตั้งระบบบริการ 
เพ่ือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ที่ส านักงาน ชั้น 9 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
และที่โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 ต าบลย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ 60130 และที่ส่วนปฏิบัติการโลหการและวัสดุ  ศูนย์อ านวยการสร้าง
อาวุธ ค่ายจิรวิชิตสงคราม ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
อ าเภอเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี 

งบประมาณ: พ.ศ. 2566 1,300,000 บาท 
 พ.ศ. 2567 1,300,000 บาท 
 พ.ศ. 2568 1,500,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 1,500,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 1,500,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) ได้ระบบเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
และความเสถียร 

2) ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความคล่องตัวมากข้ึน 
ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความพึงพอใจในการใช้งาน: 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) ร้อยละของความพร้อมใช้งาน (Availability) ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
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17. โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและประกันคุณภาพ ส าหรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์
เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล  
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

เนื่องด้วย สทป. มีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพ่ือใช้ส าหรับการ
บริหารงานภายในองค์กรและตอบสนองการด าเนินงานโครงการวิจัยของ สทป.  
ซึ่งระบบดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารควบคุมการด าเนินงานต่าง ๆ  
เช่น การเก็บฐานข้อมูลทั้งในด้านงานวิจัยและด้านการบริการต่าง ๆ ของ  สทป.  
การให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร และระบบการบริหารงานบุคคล เป็นต้น  
ด้วยเหตุนี้  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงท าการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ  สทป. เป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือให้ระบบมีสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ของ สทป. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

2) เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาจากระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ สทป. 

3) เพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ สทป. 
ได้รับการบ ารุงรักษาตามระยะเวลา อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถท างาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ขอบเขตงาน:  บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ 
สทป.  

 ตรวจสอบข้อมูล Log File ของแต่ละอุปกรณ์ เพ่ือหาข้อผิดพลาดในการท างาน
ของระบบฯ  

 ติดตั้ง ปรับแต่ง (Configuration) การตั้งค่าของแต่ละอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน 

 มีบุคลากรที่เป็นพนักงานประจ าของผู้เสนอราคาที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการ 

งบประมาณ: พ.ศ. 2566 0 บาท 
 พ.ศ. 2567 2,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2568 2,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 2,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 2,000,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) สทป. มีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
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2) การปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากมีระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เหมาะสมกับการใช้งาน 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนผู้ ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย  
และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่มีความพึงพอใจในการใช้งาน: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) ร้อยละของความพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
 18. โครงการจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ เพื่อด ารงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล  
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

ส่วนบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการใช้งาน ตลอดจนการดูแลรักษาในเบื้องต้น
เพ่ือตอบสนองการท างานของเจ้าหน้าที่สทป. โดยในปัจจุบันพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงในหลายหน่วยงาน เกิดการช ารุด เสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้  
ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงด าเนินการจัดจ้างการซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้สามารถน ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ตามปกติ 
2) เพ่ือให้สามารถใช้งานครุภัณฑ์ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ขอบเขตงาน:  ซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 จัดท ารายงานผลการซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

งบประมาณ: พ.ศ. 2566 0 บาท 
 พ.ศ. 2567 0 บาท 
 พ.ศ. 2568 500,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 500,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 500,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) สทป. มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่พร้อมใช้งาน 
2) ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความคล่องตัวมากข้ึน 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีความพึงพอใจในการ
ใช้งาน: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) ร้อยละของความพร้อมใช้งาน (Availability) ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง:  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
19. โครงการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ เพื่อด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
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รูปแบบโครงการ: โครงการใหม่ 
หลักการและ
เหตุผล: 

ตามที่ สทป. ได้จัดหาระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ในปี 2563 เพ่ือให้มี
การบริการระบบเครือข่ายไร้สายในบริเวณชั้น 9 และ ชั้น 10 ของตึก สทป. นั้น เพ่ือให้
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สทป. จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
จ้างบ ารุงรักษาระบบที่ได้ติดตั้งไว้ 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ขอบเขตงาน:  บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ 

 ต่ออายุ License หรือ Subscription ที่จ าเป็นต่อระบบ 
 ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการให้บริการที่เกิดขึ้นในระบบ 

งบประมาณ: พ.ศ. 2566 0 บาท 
 พ.ศ. 2567 0 บาท 
 พ.ศ. 2568 1,500,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 1,500,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 1,500,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) เจ้าหน้าที่ สทป. สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายในบริเวณชั้น 9 และชั้น 10 ได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ มีความพึงพอใจ  
ในการใช้งาน: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) ร้อยละของความพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบไร้สายแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 
 20. โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการนโยบายส าหรับควบคุมการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
แบบรวมศูนย์ เพื่อด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

ตามที่ สทป. ได้มีการจัดหาระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ห้วงเวลาที่ผ่าน
มา ซึ่งระบบดังกล่าวมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
นโยบายส าหรับการควบคุมการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ที่มีหลาย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกในการบริหารจัดการ 
สทป. จึงได้จัดซื้อระบบส าหรับควบคุมนโยบายในปี พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การใช้งานระบบ
เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง สทป. จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจ้างบ ารุงรักษาระบบที่ได้ติดตั้งไว้ 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการนโยบายส าหรับควบคุมการใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
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ขอบเขตงาน:  บ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการนโยบายส าหรับควบคุมการใช้งานระบบเครือข่าย
ไร้สายแบบรวมศูนย์ 

 ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการให้บริการที่เกิดขึ้นในระบบ 
งบประมาณ: พ.ศ. 2566 0 บาท 
 พ.ศ. 2567 0 บาท 
 พ.ศ. 2568 2,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 2,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 2,000,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) เจ้ าหน้าที่  สทป.  สามารถใช้ งานระบบเครือข่ ายไร้สาย ได้อย่ างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 
2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถก าหนดนโยบายส าหรับควบคุมการใช้
งานระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ มีความพึงพอใจ  
ในการใช้งาน: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) ร้อยละของความพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบไร้สายแบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

 
21. รงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) เพื่อด ารงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล 
รูปแบบโครงการ: โครงการใหม่ 
หลักการและ
เหตุผล: 

สทป. ได้จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch)  
ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งก าลังจะสิ้นสุดการรับประกันตามสัญญาการรับประกันสินค้า 
ดังนั้น เพ่ือให้อุปกรณ์ได้รับการบ ารุงรักษาที่ถูกต้องและมีสภาพพร้อมให้บริการได้
ตลอดเวลา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ฯ 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุท าให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่ายหลัก (Core Switch) ไม่สามารถให้บริการได้และลดความเสี่ยงที่จะน ามาสู่
การช ารุดเสียหาย 
2) เพ่ือบ ารุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

ขอบเขตงาน:  บ ารุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) ตามที่ สทป. 
ก าหนด 

 จัดท ารายงานการบ ารุงรักษา 
งบประมาณ: พ.ศ. 2566 - บาท 
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 พ.ศ. 2567 2,600,000 บาท 
 พ.ศ. 2568 2,600,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 2,600,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 2,600,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) ได้รับการบ ารุงรักษาให้มี
สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของความพร้อมใช้งาน (Availability) ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
หลัก (Core Switch) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
 
22. โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ ชั้น 5 และ 7 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
รูปแบบโครงการ: โครงการใหม่ 
หลักการและ
เหตุผล: 

เนื่องด้วย สทป. ได้มีการจัดหาและใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายชนิดมีอุปกรณ์
ควบคุม HP Unified Appliance และมีการติดตั้ง ณ บริเวณชั้น 5 และ ชั้น 7 ตั้งแต่ปี 
2559 นั้น ปัจจุบันสถานะของฮาร์ดแวร์นั้นมีสภาพที่ค่อนข้างเก่าและในอนาคตอันใกล้
จะไม่มีการ Support อุปกรณ์เหล่านี้จากผู้ผลิตแล้ว สทป. จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
จัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์เข้ามาทดแทนระบบเดิมที่ใช้อยู่ในชั้นดังกล่าว 
ซึ่งเป็นชั้นที่มีเจ้าหน้าที่ สทป. ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายมากที่สุด   

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือจัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายบริเวณชั้น 5 และชั้น 7 
 

ขอบเขตงาน:  จัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายบริเวณชั้น 5 และชั้น 7 
 ด าเนินถอดถอนอุปกรณ์ Access point ของ HP Unified จากชั้น 5 และชั้น 7 ไป

จัดเก็บตามสถานที่ท่ี สทป. ก าหนด 
งบประมาณ: พ.ศ. 2566 - บาท 
 พ.ศ. 2567 - บาท 
 พ.ศ. 2568 - บาท 
 พ.ศ. 2569 3,500,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 - บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) สทป. มีระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ใหม่มาทดแทนบริเวณชั้น 5 และ ชั้น 7 
2) ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความคล่องตัวมากขึ้น 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ มีความพึงพอใจ  
ในการใช้งาน: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) ร้อยละของความพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์:  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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23. โครงการตรวจไซต์โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (รป.) 
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 

หลักการและ
เหตุผล: 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุง ออกแบบ
ระบบสารสนเทศ และหารือความต้องการในการขอรับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 จังหวัดนครสวรรค์  และส่วน
ปฏิบัติการโลหการและวัสดุ จังหวัดลพบุรี เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการก าหนด
ขอบเขตของงาน ให้ครอบคลุมความต้องการและแก้ไข้ปัญหาที่ รป. ทั้ง 2 แห่ง
ประสบอยู่ รวมถึงจัดสัมมนาให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของ สทป. ด้าน Cyber Security 
Awareness หรือ การใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือส ารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุง ออกแบบระบบสารสนเทศ และหารือความ
ต้องการในการขอรับการสนับสนุนด้านสารสนเทศ ส าหรับ โรงปฏิบัติการวิจัย
และพัฒนา 1 จังหวัดนครสวรรค์  

2) เพ่ือส ารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุง ออกแบบระบบสารสนเทศ และหารือความ
ต้องการในการขอรับการสนับสนุนด้านสารสนเทศ ส าหรับ ส่วนปฏิบัติการ 
โลหการและวัสดุ จังหวัดลพบุรี 

3) เ พ่ือจั ดสัมมนาให้ ความรู้ เ จ้ าหน้ าที่ ของ  สทป.  ด้ าน  Cyber Security 
Awareness หรือ การใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ 

ขอบเขตงาน:  เดินทางไปประชุม ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุง ออกแบบระบบ
สารสนเทศ และหารือความต้องการในการขอรับการสนับสนุนด้านสารสนเทศ  
ส าหรับ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 จังหวัดนครสวรรค์ ปีละ 3 ครั้ง 

 เดินทางไปประชุม ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุง ออกแบบระบบ
สารสนเทศ และหารือความต้องการในการขอรับการสนับสนุนด้านสารสนเทศ 
ส าหรับ ส่วนปฏิบัติการโลหการและวัสดุ จังหวัดลพบุรี ปีละ 3 ครั้ง 

 เดินทางไปจัดสัมมนาให้ความรู้ เจ้าหน้าที่  สทป. ด้าน Cyber Security 
Awareness หรือ การใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ปีละ 2 ครั้ง 

งบประมาณ: พ.ศ. 2566 50,000 บาท 
 พ.ศ. 2567 50,000 บาท 
 พ.ศ. 2568 50,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 50,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 50,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ สทป. ทราบถึงปัญหาและความต้องการในการ
ขอรับการสนับสนุนด้านสารสนเทศ ส าหรับ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทั้ง 2 แห่ง 
เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการก าหนดขอบเขตของงาน 
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2) เจ้าหน้าที่ของ สทป. มีความรู้ความเข้าใจด้าน Cyber Security Awareness 
และ/หรือ การใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย 

1) ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการสัมมนาที่มีความพึงพอใจที่ได้น าความรู้ที่ได้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริง: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
24. โครงการจัดท าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของสถาบันฯ (Hyper-
converged Infrastructure) 
รูปแบบโครงการ: โครงการใหม่ 
หลักการและ
เหตุผล: 

เนื่องจาก สทป. มีการใช้งานเทคโนโลยีระบบแม่ข่ายเสมือนมาแล้ว โดยใช้
เครื่องแม่ข่ายหลายตัว เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของที่เก็บข้อมูล (SAN) ซึ่งมีอายุการ 
ใช้งานกว่า 4 ปี ก าลังเริ่มเสื่อมสภาพ อีกทั้งระบบที่มีอยู่ มีข้อจ ากัดด้านประสิทธิภาพ
ของหน่วยประมวลผล ไม่สามารถรองรับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลใหม่ ๆ ได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้ สทป. สามารถด าเนินการ Digital Transformation ได้สะดวก จึ 
งจ าเป็นที่จะต้องจัดท าระบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่ 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือจัดท าระบบ Hyperconverged ทดแทนระบบเดิม 
2) เพ่ือจัดท า Private Cloud รองรับความต้องการเครื่องแม่ข่ายเฉพาะงาน 

ขอบเขตงาน:  จัดหาและติดตั้ง Hardware ระบบ Hyperconverged 

 ย้ายเครื่องแม่ข่ายเสมือนจากระบบเดิม สู่ระบบใหม่ 

 จัดท าระบบ Private Cloud  
งบประมาณ: พ.ศ. 2566 - บาท 
 พ.ศ. 2567 - บาท 
 พ.ศ. 2568 13,500,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 - บาท 
 พ.ศ. 2570 - บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) สทป. มีระบบแม่ข่ายใหม่ สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ในสถาบัน 
2) สทป. มีระบบ Private Cloud ส าหรับส่วนงานที่ต้องการตั้งเครื่องแม่ข่ายใช้

งานเฉพาะงาน 
ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของเครื่องแม่ข่ายที่เป็นเครื่องแม่ข่ายเสมือน : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
25.  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Next Generation Firewall เพื่อพัฒนาการป้องกันโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล   
รูปแบบโครงการ: โครงการใหม่ 
หลักการและ
เหตุผล: 

สทป. ได้จัดหาอุปกรณ์  Next Generation Firewall  ยี่ห้อ Paloalto จ านวน 
1 เครื่อง  ในปีงบประมาณ 2560  เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการถูก
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โจมตีหรือคุกคามทางไซเบอร์ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย ซึ่งในปัจจุบัน
ได้รับแจ้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เรื่องการ End-of-Life ของ Product แล้ว จึงท าให้
ไม่สามารถจ้างบ ารุงรักษาเครื่องเดิมได้ ซึ่งส่งผลกระทบให้ เมื่อ product expire 
แล้ว อุปกรณ์  Next Generation Firewall  ยี่ห้อ Paloalto เดิมของ สทป. จะหยุด
การท างานในการตรวจจับและป้องกัน การโจมตีต่าง ๆ ลงทันที ตั้งแต่วันที่ product 
expire traffic ทุกอย่างจะ bypass ผ่านตัวอุปกรณ์ฯ โดยที่ไม่มีการตรวจจับใด ๆ 
ดังนั้น เพ่ือให้ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย ของ สทป. ได้รับการปกป้องภัย
คุกคามต่าง ๆ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อ
อุปกรณ์ Next Generation Firewall  เพ่ือทดแทนอุปกรณ์เครื่องเก่า 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ Next Generation Firewall  ใหม่ จ านวน 1 ระบบ มาทดแทน
อุปกรณ์ Next Generation Firewall  เดิมที่ สทป. เคยใช้งานตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2560 

ขอบเขตงาน:  จัดซื้ออุปกรณ์ Next Generation Firewall  จ านวน 1 ระบบ  
 ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์ฯ บน Rack ในห้อง Data 

Center ของ สทป. ให้สามารถใช้งานได้ดีกับเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ อุปกรณ์
ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ security อ่ืน ๆ เดิมของ สทป. ได้เป็นอย่างดี 

งบประมาณ: พ.ศ. 2566 - บาท 
 พ.ศ. 2567 2,500,000 บาท 
 พ.ศ. 2568 - บาท 
 พ.ศ. 2569 - บาท 
 พ.ศ. 2570 - บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) สทป. มีอุปกรณ์ Next Generation Firewall  ใช้งานเพ่ือป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์  
2) สทป. มีอุปกรณ์ Next Generation Firewall  เพ่ือใช้ก าหนดนโยบายการเข้าถึง
หรือการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายได้ 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของความส าเร็จในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์: ร้อยละ 90 
2) ร้อยละของความพร้อมใช้งาน (Availability) ของอุปกรณ์ Web Application 
Firewall: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
26. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับสนับสนุนงาน metaverse และสนับสนุนการปฎิบัติงานของฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
รูปแบบโครงการ: โครงการใหม่ 
หลักการและ
เหตุผล: 

เนื่องจากปัจจุบัน สทป. ได้เริ่มด า เนินการเกี่ยวกับการพัฒนา Metaverse  จึง
จ าเป็นต้องมีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ให้กับ จนท. สทป. มาใช้ใน
การด าเนินการ นอกจากนั้นฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจ าเป็นที่ต้องใช้
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คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานทั้งในภาระกิจปัจจุบันและภารกิจที่อาจเกิดขึ้นในเรื่อง 
Metaverse ซึ่งการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยนี้นอกจากจะสนับสนุนงานดังกล่าว ยัง
สามารถทดแทนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในฝ่ายมีอายุการใช้งานค่อนข้างสูง จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณืท่ีเกี่ยวข้อง  

วัตถุประสงค์: มีคอมพิวเตอร์ใหม่เพ่ือสนับสนุนงานพัฒนา Metaverse ของ สทป. และทดแทน
คอมพิวเตอร์เดิมที่มีอายุการใช้งานสูงส าหรับปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอบเขตงาน:  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบัติงาน 
งบประมาณ: พ.ศ. 2566 - บาท 
 พ.ศ. 2567 - บาท 
 พ.ศ. 2568 4,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 - บาท 
 พ.ศ. 2570 - บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) เจ้าหน้าที่ สทป. มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ส าหรับใช้งานในการพัฒนา 
Metaverse  

2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้งานตามภารกิจของ
ฝ่ายเพ่ือให้การบริการเจ้าหน้าที่ สทป. ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และ
รองรับภารกิจ เช่น Metaverse ที่อาจมีการมอบหมายให้ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนา 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 
 
 

1) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ สทป. ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Metaverse ที่ได้คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง มาท าภารกิจดังกล่าว ร้อยละ 100 

2) พัฒนาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้คอมพิวเตอร์ทดแทน ร้อยละ 100 
3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 80 
 
กลยุทธที่  2.2 พัฒนาขีดความสามารถการรักษาความม่ันคงปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากลและและสอดคล้องกับกฎหมาย 
 

27. โครงการพัฒนาระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network Analytic and 
Network Monitoring System) เพื่อด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
รูปแบบโครงการ: โครงการใหม่ 
หลักการและ
เหตุผล: 

เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความซับซ้อนและมีพัฒนาการที่รวดเร็ว 
ในด้านภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ก็ได้มีวิวัฒนาการและการพัฒนาเทคนิคควบคู่กันไป
ด้วยอย่างต่อเนื่องและมีวิธีการในการคุกคามที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว หากเกิดขึ้นกับองค์กรอาจส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหายอย่างประเมิน
ค่าไม่ได้ 
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ดังนั้นเพ่ือรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบ
คอมพิวเตอร์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network Analytic and 
Network Monitoring System) เพ่ือให้การใช้งานระบบดังกล่าวมีความปลอดภัยและ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network 
Analytic and Network Monitoring System) 

2) เพ่ือตรวจหาช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายสื่อสาร
ของสถาบันฯ 

3) เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) เพ่ือติดตาม ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 
ขอบเขตงาน:  พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network 

Analytic and Network Monitoring System) 
 ตรวจหาช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายสื่อสารของ

สถาบันฯ 
งบประมาณ: พ.ศ. 2566 - บาท 
 พ.ศ. 2567 - บาท 
 พ.ศ. 2568 3,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 - บาท 
 พ.ศ. 2570 - บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) สทป. มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับป้องกัน
และเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนช่องโหว่หรือการโจมตีที่ระบบสามารถป้องกันได้ส าเร็จ: ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

2) ร้อยละของความพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบ: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
28.  โครงการจัดซื้อระบบ Secure Access Service Edge (SASE) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
รูปแบบโครงการ: โครงการใหม่ 
หลักการและ
เหตุผล: 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น 
ท าให้ทั่วโลกได้ผลกระทบเป็นอย่างมาก ผู้คนและหน่วยงานต่าง ๆ จ าเป็นต้องปรับตัว
และปรับกระบวนการท างานให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว โดยใช้การท างานจากที่บ้าน 
หรือ Work Form Home สทป. ก็ได้มีการใช้เทคโนโลยีการประชุมผ่านทางไกล  
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เช่น ใช้ระบบ zoom, WebEx เป็นต้น และการใช้งานระบบ Virtual Private Network 
(VPN) เป็นต้น 

ทั้งนี้  ที่ผ่านมา สทป. ยังไม่เคยมีระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ใช้ที่ เข้าใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายนอก สทป.  
ดังนั้น เพ่ือให้การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายนอก มีการก าหนดนโยบาย
ควบคุมและป้องกันภัยคุกคามของผู้ใช้ที่เข้าใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายนอก 
และป้องกันภัยคุกคามผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อระบบ 
Secure Access Service Edge  

วัตถุประสงค์: เพ่ือจัดซื้อระบบ Secure Access Service Edge จ านวน 400 license เพ่ือให้มีการ
ก าหนดนโยบายควบคุมและป้องกันภัยคุกคามของผู้ ใช้ที่ เข้าใช้งานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์จากภายนอกและป้องกันภัยคุกคามผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ขอบเขตงาน:  สามารถท างานร่วมกับระบบการพิสูจน์ตัวตน (Authentication Systems)  
ได้แก่ Active Directory, LDAP, Radius ได้เป็นอย่างน้อย 

 รองรับการเชื่อมต่อจาก Location ต่าง ๆ ผ่านทาง IPsec tunnel ได้ และระบบที่
น าเสนอต้องมี Connection Location อยู่ที่ประเทศไทยด้วยเป็นอย่างน้อย 

 ระบบที่น าเสนอต้องรองรับการเชื่อมต่อได้จากทั้ง Edge Router หรือ SD-WAN 
appliances  

 สามารถป้องกันภัยคุกคามประเภท Vulnerability และ Spyware ได้โดยสามารถ
มีการอัพเดท Signature ใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบอัตโนมัติได้ 

 มีระบบตรวจจับ Advanced Malware แบบ Cloud-Based และใช้เทคโนโลยี
แบบ Sandbox , Machine Learning และ Bare Metal Analysis เพ่ือใช้ระบุ 
Malware ประเภทใหม่ (Zero-day Malware ) ซึ่งไม่มีในฐานข้อมูลการบุกรุก
โจมตีได้ รวมถึงสามารถสร้างรูปแบบการโจมตี (Signature) ดังกล่าวขึ้นมาเพ่ือใช้
ป้องกันระบบเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ  

 มี ร ะบบ  DNS Security เ พ่ื อตรวจสอบ  DNS queries หรื อ  DNS request  
แบบ Machine Learning เพ่ือป้องกันการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย 
รวมถึงมีความสามารถในการตรวจจับเทคนิคอัลกอริทึมแบบ DGA (Domain 
Generate Algorithm)  และการท า DNS Tunneling ได ้

 สามารถก าหนดนโยบายการเข้าถึงเว็บไซต์ (URL Filtering) สามารถติดตาม 
และควบคุมการเข้าถึงเว็บได้ตาม Category, Block list, Allow list ที่ก าหนดได้ 
และต้องมีการจัด category ให้กับแต่ละเว็บไซตไ์ม่น้อยกว่า 2 category  

 สามารถตรวจสอบและป้องกันการส่งข้อมูล username และ password  
ขององค์กร ออกไปยังเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลผู้ใช้
ขององค์กร (Credential Phishing prevention) ออกไปยังภายนอกได้ 
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 สามารถตรวจสอบและก าหนดนโยบายเครื่องท่ีท าการ VPN (IPsec/SSL) เข้ามาใน
ระบบโดยตรวจสอบจาก Operating System, Antivirus version, Host firewall 
version และ registry เพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายการใช้งาน Application ได้
เป็นอย่างน้อยหรือเสนอระบบอ่ืนเพิ่มเติมเพ่ือให้สามารถท าได้ตามข้อก าหนด 

 สามารถจัดเก็บบันทึกข้อมูลโดยส่ง Syslog ไปยังระบบ Syslogs Server หรือ 
SIEM ที่รองรับคุณสมบัติดังกล่าวได้ 

 สามารถท างานและรับส่งข้อมูล log ร่วมกับ Firewall เดิมของ สทป. ได้ 
 รองรับระบบปฏิบัติการของผู้ใช้งานผ่านทาง Client VPN ได้อย่างน้อยดังนี้  

 Apple iOS 
 Apple macOS 
 Google Android 
 Linux CentOS 
 Redhat Enterprise Linux 
 Ubuntu 
 Windows 

งบประมาณ: พ.ศ. 2566 - บาท 
 พ.ศ. 2567 - บาท 
 พ.ศ. 2568 - บาท 
 พ.ศ. 2569 - บาท 
 พ.ศ. 2570 5,000,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) การใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายของ สทป. จากภายนอก มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

2) ป้องกันภัยคุกคามผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนช่องโหว่หรือการโจมตีที่ระบบสามารถป้องกันได้ส าเร็จ: ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

2) ร้อยละของความพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบ: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
29. โครงการจ้างทดสอบความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
รูปแบบโครงการ: โครงการใหม่ 
หลักการและ
เหตุผล: 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและหลายหลาย  
อีกทั้งยังมีภัยคุกคามจากผู้ไม่หวังดีในรูปแบบใหม่  ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้น สทป.  
จึงมีความประสงค์จ้างตรวจสอบหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) และด าเนินการ
ทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) พร้อมทั้ งวิ เคราะห์และให้ค าแนะน า 
ในการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของ สทป. ด้วย 
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วัตถุประสงค์: เพ่ือตรวจสอบความปลอดภัยระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
ระบบสารสนเทศ ของ สทป. ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จากภายในและภายนอก สทป. 

ขอบเขตงาน:  ด าเนินการตรวจสอบหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) จากเครือข่าย
ภายใน และจากภายนอก ตามท่ี สทป. ก าหนด 

 ด าเนินการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) จากเครือข่ายภายใน  
ในรูปแบบ Black-box และ Gray-box จากเครือข่ายภายใน และจากภายนอก 
ตามท่ี สทป. ก าหนด 

 วิเคราะห์และจัดท าเอกสารรายงานผลการตรวจสอบ 
 ด าเนินการตรวจสอบหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) และ ด าเนินการ

ทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ซ้ าจ านวน 1 ครั้ง  
 วิเคราะห์และจัดท าเอกสารรายงานผลการตรวจสอบซ้ า 

งบประมาณ: พ.ศ. 2566 - บาท 
 พ.ศ. 2567 - บาท 
 พ.ศ. 2568 1,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 - บาท 
 พ.ศ. 2570 1,000,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) เพ่ือน าผลการตรวจสอบมาใช้เป็นแนวทางการก าหนดนโยบายด้านการรักษาความ
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนช่องโหว่หรือการโจมตีหรือจุดอ่อนที่สามารถตรวจสอบได้ส าเร็จ: 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

30. โครงการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ของ สทป. ให้เป็นปัจจุบัน 
รูปแบบโครงการ: โครงการใหม่ 
หลักการและ
เหตุผล: 

เนื่องจากอาจมีการประกาศใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับ
อ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก สทป. ใหม่เกิดขึ้นได้ จึงจ าเป็นต้องท าการทบทวนหรือ
ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สทป. ให้เป็น
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ ไปด้วย 

วัตถุประสงค์: เพ่ือทบทวนหรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของ สทป. ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ 

ขอบเขตงาน:  ด าเนินการทบทวนหรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ 

 น าเสนอระเบียบ ข้อบังคับ เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง 
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 ประกาศใช้งานระเบียบ ข้อบังคับ ใหม่ 
งบประมาณ: พ.ศ. 2565 0 บาท 
 พ.ศ. 2566 0 บาท 
 พ.ศ. 2567 0 บาท 
 พ.ศ. 2569 0 บาท 
 พ.ศ. 2570 0 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการปรับปรุงหรือ
ทบทวนให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ 

2) เพ่ือให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อย 
ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของระเบียบ ข้อบังคับ ที่ได้รับการทบทวนหรือปรับปรุง: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
31. โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตาม ISO27001 เพื่อด ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
รูปแบบโครงการ: โครงการใหม่ 
หลักการและ
เหตุผล: 

จากการด าเนินงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ 
สทป. จนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 ท าให้ระบบ
สารสนเทศของ สทป. มีความมั่นคงปลอดภัย มีกระบวนการป้องกันและตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยต่างๆ และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนี้
บุคลากรของ สทป. ยังได้รับการอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความ
ตระหนักด้านความม่ันคงปลอดภัย 

ดังนั้น เพ่ือให้ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สทป. มี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามข้อก าหนดของมาตรฐานสากล ISO/IEC 
27001 และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับการบูรณาการเข้ากับ
กระบวนการด าเนินงานของ สทป. อย่างเหมาะสม สทป. จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องด าเนินการจัดหาที่ปรึกษา ที่มีความรู้ สามารถให้ค าปรึกษาในการปรับปรุง เตรียม
ความพร้อมรับการตรวจติดตาม (Surveillance) และ การขอ Recertify ระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตาม (Surveillance) ระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สทป. ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

2) เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการตรวจ Recertify ระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของ สทป. ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

3) เพ่ือปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สทป.  
ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
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4) เพ่ือให้บุคลากรของ สทป. มีความรู้ และความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

ขอบเขตงาน:  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงบริบทของ สทป. ที่ส่งผลต่อระบบบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงความคาดหวังและความต้องการจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 ทบทวน และปรับปรุงขอบเขตของการจัดท าระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Scope) 

 ทบทวน และปรับปรุงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Policy) 

 ทบทวน และปรับปรุงวัตถุประสงค์ของการจัดท าระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ และ แนวทางในการวัดผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์นั้น 

 ด าเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้องที่พบจากการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมา 
 ประเมินความเสี่ยงบริบทของ สทป. ที่ส่งผลต่อระบบบริหารจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจาก
รายการทรัพย์สิน 

 จัดท าแผนการจัดการกับความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่สูงกว่าเกณฑ์ยอมรับความเสี่ยง 
และติดตามความคืบหน้าการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

 ทบทวน และปรับปรุงเอกสารสรุปการประยุกต์ใช้มาตรการควบคุมของมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 (Statement of Applicability : SoA) 

 ทบทวน และปรับปรุงชุดนโยบาย (Policies) กระบวนการ (Procedures) และ
แบบฟอร์ม (Form) ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ที่
สอดคล้องตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

 ให้การสนับสนุนคณะท างานในการปฏิบัติงานตามชุดนโยบายและกระบวนการ 
ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการบันทึก
ผลการปฏิบัติงาน 

 วัดผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์ของการจัดท าระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

 ให้การสนับสนุนคณะท างานในการด าเนินการตรวจประเมินภายใน ( Internal 
Audit) 

 ให้การสนับสนุนในการจัดท าข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพ่ือน าเข้าพิจารณาในการประชุมวาระที่เก่ียวข้อง 

 ประสานงานบริษัทที่จะมาท าการตรวจประเมินระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ของ สทป. โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของบริษัทผู้ตรวจ
ประเมิน 
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 ให้ค าปรึกษาในการแก้ไขประเด็นความไม่สอดคล้องที่พบจากการตรวจประเมิน
ภายใน และการตรวจประเมินของบริษัทท่ีตรวจประเมินและออกใบรับรอง  

 จัดอบรมให้กับบุคลากรของ สทป. โดยประกอบไปด้วยหลักสูตรต่อไปนี้ 
 หลักสูตรการด าเนินงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้  

สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และการบูรณาการเข้ากับองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ จ านวน 1 ครั้ง และมีผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30 คน 

 หลักสูตรเพ่ือสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
สารสนเทศ (Security Awareness) จ านวน 1 ครั้ง และมีผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30 คน 

งบประมาณ: พ.ศ. 2565 500,000 บาท 
 พ.ศ. 2566 500,000 บาท 
 พ.ศ. 2567 700,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 500,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 500,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) สทป. มีการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตาม (Surveillance) ระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สทป. ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001  

2) ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สทป. ได้รับการปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละความส าเร็จการด าเนินการของการตรวจประเมินและออกใบรับรอง: ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 
แผนปฏิบัติการที่ 3: ยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สทป. ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ                         
                        

กลยุทธ์ที่ 3.1: ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ 
 
32. โครงการอบรมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้ปฏิบัติการ 
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

เพ่ือยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัลส าหรับผู้ปฏิบัติการให้มีความพร้อมต่อการ
ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมให้บุคลากรของ 
สทป. ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานที่มากข้ึน  

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในองค์กรให้มีการน าความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการปฏิบัติงานให้ทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 
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2) เพ่ือเพ่ิมความช านาญยิ่งขึ้นในการใช้โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศตามหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

ขอบเขตงาน:  ศึกษาและก าหนดความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
 จัดหาหลักสูตร รายละเอียดเนื้อหา หรือสรรหาผู้เชี่ยวชาญมาจัดท าหลักสูตรเพ่ือ

พัฒนาบุคลากร 
 พัฒนาบุคลากรโดยแบ่งระดับเนื้อหาความรู้ตามต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ 
 วัดผลการเรียนรู้ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร 
 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหลังจากการพัฒนาบุคลากร 
 บันทึกข้อมูลผลการรับรองการผ่านหลักสูตรที่บุคลากรแต่ละคนได้รับ 

งบประมาณ: พ.ศ. 2566 - บาท 
 พ.ศ. 2567 - บาท 
 พ.ศ. 2568 100,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 100,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 100,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีความส าคัญต่อ 
สทป. 

2) บุคลากรสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานและการบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม:  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
33. โครงการอบรมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร 
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลส าหรับผู้บริหารนี้เป็นการอบรมให้ความรู้
ทางด้านแผนงานและนโยบาย ด้านบริหารจัดการ ด้านดิจิทัล ด้านกฎหมาย และอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้น าในการบริหารงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการพัฒนาองค์กรเพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ อันเป็นการ
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ การเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะทางการบริหารองค์กรทางด้าน
ดิจิทัล รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือที่เอ้ือต่อการบริหารและการพัฒนาองค์กร ท าให้
เกิดแรงผลักดันที่จะก้าวไปสู่องค์กรที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ เป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในการท างานของภาครัฐ  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566 - 2570) 
 

| หน้าท่ี 112 

เ พ่ือลดค่าใช้จ่ ายในระยะยาวและการบริการของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
รวมทั้งสามารถบริหารโครงการด้านการพัฒนาดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดและก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Governance) ตามหลักวิชาการและสามารถน าไปใช้ได้จริง 

2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับองค์กรเพ่ือ
ความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรได้อย่างสัมฤทธิ์ผล  

3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม รวมทั้งแนวทางการจัดท ามาตรการควบคุมภายในและมาตรการ
ด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  

4) เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมส าหรับสนับสนุน
การบริหารจัดการและการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5) เพ่ือศึกษาและก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แนวปฏิบัติที่ดี และแนวทางด าเนินการใน
การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กร 

6) เพ่ือศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ที่มีต่อ
องค์กรในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งมาตรการและแนวทางในการประยุกต์ใช้ใน
องค์กร ตลอดจนการรับมือและตอบสนองภัยคุกคามอย่างมีสัมฤทธิ์ผล 

7) เพ่ือศึกษากฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ 
และจริยธรรมส าหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8) เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศใหม่ ๆ ที่ก าลังเข้ามาในอนาคต 

ขอบเขตงาน:  ศึกษาและก าหนดความต้องการในการพัฒนาส าหรับผู้บริหาร 
 จัดหาหลักสูตร รายละเอียดเนื้อหา หรือสรรหาผู้เชี่ยวชาญมาจัดท าหลักสูตรเพ่ือ

พัฒนาส าหรับผู้บริหาร 
 ฝึกอบรมให้กับผู้บริหารของ สทป. 

งบประมาณ: พ.ศ. 2566 - บาท 
 พ.ศ. 2567 - บาท 
 พ.ศ. 2568 100,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 - บาท 
 พ.ศ. 2570 100,000 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) ผู้บริหารมีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ทั้งในมิติด้าน
กฎหมาย การปรับเปลี่ยนองค์กร การบริหารจัดการ และแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล
ในอนาคต เพ่ือสามารถก ากับดูแลการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สทป. ได้ 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม:  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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34. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านดิจิทัล  
รูปแบบโครงการ: โครงการใหม่ 
หลักการและ
เหตุผล: 

ในการที่จะเปลี่ยนผ่าน สทป. สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลนั้น นอกจากระบบสารสนเทศที่
ตอบสนองการท างานขององค์กร มีความปลอดภัย และมีความพร้อมในการใช้งานนั้น  
เจ้าหน้าที่ใน สทป.จะต้องมีความรู้ในการใช้งานระบบสารสนเทศ มีการตระหนักถึงการ
ใช้งานระบบสารสนเทศ อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งในปัจจุบันนั้น สทป.  ได้มีการ
ด าเนินการทางด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายของประเทศ เช่น พ.ร.บ. ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงแนวทาง
ปฏิบัติของผู้ใช้งานระบบในองค์กรดิจิทัล   

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือให้ผู้ใช้งานระบบมีความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศองค์กร 
2) เพ่ือให้ผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานระบบสารสนเทศอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
สร้างความตระหนักในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

ขอบเขตงาน:  พิจารณาเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น 
 ประสานงานกับส่วนประชาสัมพันธ์องค์กรในการด าเนินการจัดท าสื่อเผยแพร่

ความรู้ด้านดิจิทัล  
 ด าเนินการเผยแพร่สื่อ 

งบประมาณ: พ.ศ. 2565 0 บาท 
 พ.ศ. 2566 0 บาท 
 พ.ศ. 2567 0 บาท 
 พ.ศ. 2569 0 บาท 
 พ.ศ. 2570 0 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) เจ้าหน้าที่ สทป. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
2) เจ้าหน้าที่มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศและสามารถใช้งาน

ระบบอย่างปลอดภัย 
3) เจ้าหน้าที่ สทป. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

ปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศองค์กร โดยเฉพาะระบบ
สารสนเทศหลักซ่ึงได้แก่ระบบ e-Office และระบบ HRIS ไม่น้อยกว่า 90% 

2) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ ในการใช้งานระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90%  
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                             กลยุทธ์ที่ 3.2: พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
35. โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รูปแบบโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
หลักการและ
เหตุผล: 

เพ่ือยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัล ส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความพร้อมต่อการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อบรมให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลที่จ าเป็น โดย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต้องด าเนินการประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือค้นหาช่องว่างในการพัฒนาที่ต้องการ นอกจากนั้นการ
ยกระดับทักษะควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สทป. มีความรู้ด้านดิจิทัลที่
เกี่ยวข้องกับการท างานและแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

ขอบเขตงาน:  ศึกษาและก าหนดความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
 จัดหาหลักสูตร รายละเอียดเนื้อหา หรือสรรหาผู้เชี่ยวชาญมาจัดท าหลักสูตรเพ่ือ

พัฒนาบุคลากร 
 พัฒนาบุคลากรโดยแบ่งระดับเนื้อหาความรู้ตามต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ 
 วัดผลการเรียนรู้ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร 
 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหลังจากการพัฒนาบุคลากร 
 บันทึกข้อมูลผลการรับรองการผ่านหลักสูตรที่บุคลากรแต่ละคนได้รับ 

งบประมาณ: พ.ศ. 2566 - บาท 
 พ.ศ. 2567 - บาท 
 พ.ศ. 2568 200,000 บาท 
 พ.ศ. 2569 200,000 บาท 
 พ.ศ. 2570 0 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สทป. มีความรู้ด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ
การท างานและแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม:  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
36. เพิ่มอัตราก าลังบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รูปแบบโครงการ: โครงการใหม่ 
หลักการและ
เหตุผล: 

เนื่องจากภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพ่ิมขึ้น สทป. ควรปรับปรุง
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รองรับภาระงานที่เพ่ิมขึ้น
และเสริมสร้างการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลและภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
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วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือเพ่ิมและปรับปรุงกรอบอัตราก าลังบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอบเขตงาน:  ศึกษาและวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพ่ิมและปรับปรุงกรอบอัตราก าลังบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งบประมาณ: พ.ศ. 2565 0 บาท 
 พ.ศ. 2566 0 บาท 
 พ.ศ. 2567 0 บาท 
 พ.ศ. 2569 0 บาท 
 พ.ศ. 2570 0 บาท 
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ: 

1) บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สทป. สามารถรองรับภาระงานที่เพ่ิมขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดโครงการ
และเป้าหมาย: 

1) ร้อยละของโครงการตามแผนแม่บทดิจิทัลที่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย :  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 


