
 



 



ค าน า 
 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ของส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอกรอบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สมช. ภายใน
ระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า  ซึ่งเป็นการต่อยอดจากแผนแม่บท ฯ ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ในการวาง
ระบบไอซีทีที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในการขับเคลื่อนภารกิจ “ด้านการเป็นเสา
หลักความม่ันคงของประเทศของ สมช.”  

เนื้อหาของแผนแม่บท ฯ กล่าวถึงท่ีมาของการด าเนินงานโครงการ ภาพรวมการบริหารงานของ สมช. 
รายงานการศึกษาสถานภาพการใช้ไอซีทีใน สมช. ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture:  EA) และยุทธศาสตร์ด้านไอซีที
ของ สมช. 

ที่ปรึกษาขอขอบพระคุณ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ผู้บริหารและบุคลากรของ สมช. ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนแม่บท ฯ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อมูลความ
ต้องการด้านระบบไอซีที และแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการ ฯ ที่ปรึกษาหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนแม่บท ฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาระบบไอซีทีของ สมช. และสร้างระบบ
ไอซีทีที่มีความเข้มแข็งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองนโยบายขององค์กร นโยบายของประเทศ และเตรียม
ความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อย่างยั่งยืน  

 
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
  



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้ให้ความส าคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาองค์กร ที่ผ่านมา สมช . ได้จัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication technology: ICT) มาตั้งแต่ปี 
๒๕๔๔ รวมทั้งสิ้น ๔ ฉบับ ได้แก่ แผนแม่บท ฯ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ (แผนแม่บท ฯ ระยะที่ ๑) แผน
แม่บท ฯ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ (แผนแม่บท ฯ ระยะท่ี ๒) แผนแม่บท ฯ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 
(แผนแม่บท ฯ ระยะที่ ๓) และแผนแม่บท ฯ ฉบับปี พ .ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (แผนแม่บท ฯ ระยะที่ ๔)  
การจัดท าแผนดังกล่าวเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีของประเทศ และเนื่องจากแผน
แม่บท ฯ ระยะท่ี ๔ ก าลังจะสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานของแผนในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนั้นเพื่อให้เกิด
ความต่อยอดในการด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบไอซีที   สมช .จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บท ฯ ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (แผนแม่บท ฯระยะที่ ๕) 

ขอบเขตการด าเนินงานของการจัดท าแผนแม่บท ฯ ประกอบด้วย 
๑. ศึกษาสถานภาพระบบไอซีทีของ สมช. ในปัจจุบัน ศึกษานโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy) ทิศทางของรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านไอซีทีของประเทศ 
๒. ด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบในภาพรวม (conceptual analysis and design) เพ่ือ

น าเสนอแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรของ สมช. (NSC Enterprise Architecture:  NSC-EA) 
๓. ยกร่างแผนแม่บท ฯ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

- ทบทวนภารกิจ กิจกรรม และสถานภาพด้านไอซีท ี
- ระดมความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรด้านไอซีทีของ สมช. (SWOT 

Analysis) 
- ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ด้าน

ไอซีท ี
- พิจารณายกร่างและสอบทานร่างแผนแม่บท ฯ  
- น าเสนอร่างแผนแม่บท ฯ ในที่ประชุมผู้บริหารของ สมช. 
- ปรับปรุงร่างแผนแม่บท ฯ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
- จัดท าเอกสารแผนแม่บท ฯ ฉบับสมบูรณ์ 

 
  



ผลการด าเนินงานจัดท าแผนแม่บท ฯ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้  
๑. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ภารกิจ กิจกรรม สถานภาพด้านไอซีที  และยุทธศาสตร์ของ สมช. 
๒. ศึกษานโยบายของรัฐบาล แผนแม่บทไอซีทีของประเทศและแนวโน้มของเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

๓. ระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากร สมช. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรด้าน
ไอซีที (SWOT analysis) และจัดกิจกรรม “ปั้นแป้งดินน้ ามัน” ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นของบุคลากรใน
การสร้างวิสัยทัศน์ด้านไอซีทีของ สมช. (โดยยึดกรอบความต้องการด้านไอซีทีของผู้บริหารระดับสูงมาเป็น
โจทย์) 

๔. ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายในการพัฒนาระบบไอซีที แผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
ตัวชี้วัดโดยรวมของแผน 

๕. จัดท าแผนแม่บท ฯ (ฉบับร่าง) น าเสนอต่อผู้บริหาร สมช. 

๖. ปรับแก้เนื้อหาตามข้อเสนอแนะและจัดท าแผนแม่บท ฯ ฉบับสมบูรณ์  
 

จากกระบวนการจัดท าแผนแม่บท ฯ ดังกล่าว ท าให้ได้วิสัยทัศน์ด้านไอซีทีของ สมช. คือ 
 
“ขับเคลื่อน สมช.ดิจิทัล มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล” 
(Driving Digital NSC towards Digital Government)  
 
โดยมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคงของประเทศ 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มปีระสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและ
สร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น “สมช. ดิจิทัล” 

ทิศทางการพัฒนาระบบไอซีทีของ สมช. ในระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพ่ือ
ขับเคลื่อนภารกิจด้านการเป็นเสาหลักความม่ันคงของประเทศ แสดงดังภาพ 
  



  



สารบัญ 
 

                  หน้า 
ค าน า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
บทที่ ๑ บทน า                  ๑-๑ 

๑.๑ หลักการและเหตุผล                ๑-๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์โครงการ               ๑-๒ 
๑.๓ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ              ๑-๒ 
๑.๔ ระยะเวลาการด าเนินงาน               ๑-๔ 
๑.๕ แผนการด าเนินงาน                ๑-๕ 

บทที่ ๒ ภาพรวมการบริหารงานของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ           ๒-๑ 
๒.๑ วิสัยทัศน ์                 ๒-๑ 
๒.๒ พันธกิจ                 ๒-๑ 
๒.๓ ยุทธศาสตร์ของ สมช.               ๒-๒ 
๒.๔ โครงสร้างการบริหารงาน               ๒-๖ 

บทที่ ๓ รายงานการศึกษาสถานภาพการใช้ไอซีที              ๓-๑ 
 ๓.๑ สถานภาพด้านไอซีทีในปัจจุบัน              ๓-๑ 
 ๓.๒ รายงานการส ารวจความต้องการทางด้านไอซีที             ๓-๑๕ 
 ๓.๓ รายงานการสัมภาษณ์ท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ           ๓-๑๙ 
 ๓.๔ รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจ             ๓-๒๑ 
 ๓.๕ รายงานการวิเคราะห์ SWOT               ๓-๓๗ 
บทที่ ๔ ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Roadmap)          ๔-๑ 

๔.๑ นโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทด้านไอซีทีของประเทศไทย           ๔-๑ 
๔.๒ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ ของ สมช.           ๔-๑๓ 
๔.๓ ยุทธศาสตร์ของ สมช.               ๔-๑๔ 
๔.๔ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          ๔-๑๕ 
๔.๕ ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Roadmap) ของ สมช.       ๔-๑๗ 

บทที่ ๕ แนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรของ สมช.  
(NSC Enterprise Architecture:  NSC-EA)             ๕-๑ 
๕.๑ การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี             ๕-๒ 
๕.๒ สถาปัตยกรรมด้านระบบสารสนเทศ (application architecture)          ๕-๔ 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 

                  หน้า 
บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีของ สมช.               ๖-๑ 

๖.๑ ยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีของ สมช.              ๖-๑ 
๖.๒ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีของ สมช. กับนโยบายและ 

แผนที่เกี่ยวข้องของประเทศ               ๖-๑ 
๖.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ          ๖-๔ 
๖.๔ รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑             ๖-๖ 
๖.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างนวตักรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและ 

สอดรับกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล              ๖-๑๒ 
๖.๖ รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒             ๖-๑๔ 
๖.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ  

มีความม่ันคงปลอดภัย ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและ 
รองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต               ๖-๒๔ 

๖.๘ รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓             ๖-๒๙ 
๖.๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ 

ด้านไอซีทีและสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น “สมช. ดิจิทัล”          ๖-๔๘ 
๖.๑๐ รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔             ๖-๕๓ 

 
ภาคผนวก          

ภาคผนวก ก รายชื่อคณะกรรมการ              ก-๑ 
ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรม               ข-๑ 
ภาคผนวก ค แบบส ารวจ                ค-๑ 
ภาคผนวก ง การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศ     ง-๑ 
 



สารบัญภาพ 
 
                  หน้า 
รูปที่ ๒-๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สมช. ปัจจุบัน             ๒-๖ 
รูปที่ ๒-๒ อัตราก าลังของ สมช. ปัจจุบัน               ๒-๗ 
รูปที่ ๒-๓ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สมช. ที่ขอปรับปรุง            ๒-๘ 
รูปที่ ๒-๔ อัตราก าลังของ สมช. ที่ขอปรับใหม่              ๒-๙ 
รูปที่ ๒-๕ กระบวนการท างานภายใน สมช.               ๒-๑๐ 
รูปที่ ๒-๖ กระบวนการท างานของ สมช. ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานในระบบความม่ันคง          ๒-๑๑ 
รูปที่ ๒-๗ กระบวนการจัดท านโยบายความม่ันคงแห่งชาติ             ๒-๑๒ 
รูปที่ ๓-๑ โครงสร้างระบบเครือข่าย สมช.               ๓-๒ 
รูปที่ ๔-๑ แสดงแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล              ๔-๖ 
รปที่ ๔-๒ แสดงกรอบนโยบาย ICT2020               ๔-๑๒ 
รูปที่ ๔-๓ แสดงทิศทางการพัฒนาไอซีทีของ สมช. เพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง         ๔-๑๘ 
รูปที่ ๕-๑ แสดงสถาปัตยกรรมองค์กรของ สมช. (NSC-EA)             ๕-๒ 
รูปที่ ๕-๒ แสดงสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี              ๕-๓ 
รูปที่ ๕-๓ แสดงสถาปัตยกรรมด้านโปรแกรมประยุกต์ (application architecture)          ๕-๕ 
 



สารบัญตาราง 
 
                  หน้า 
ตารางที่ ๓-๑ แสดงรายละเอียดเครื่องแม่ข่ายจริง (Physical Server)            ๓-๓ 
ตารางที่ ๓-๒ แสดงรายละเอียดเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) จ านวน ๑๔ เครื่อง         ๓-๔ 
ตารางที่ ๓-๓ แสดงรายการระบบสารสนเทศปัจจุบันของ สมช.            ๓-๗ 
ตารางที่ ๓-๔ สรุปผลการด าเนินงานด้านไอซีทีเปรียบเทียบกับแผนการลงทุนประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘                ๓-๑๐ 
ตารางที่ ๓-๕ แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบส ารวจ จ าแนกตามส่วนงาน           ๓-๒๑ 
ตารางที่ ๓-๖ แสดงข้อมูลการใช้งานใช้อินเทอร์เน็ตส่วนกลาง             ๓-๒๒ 
ตารางที่ ๓-๗ แสดงระดับความคิดเห็นด้านความรวดเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน สมช.   ๓-๒๒ 
ตารางที่ ๓-๘ แสดงระดับความคิดเห็นด้านความครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งานของ 

ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)               ๓-๒๓ 
ตารางที่ ๓-๙ แสดงระดับความคิดเห็นด้านความเร็วของระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)          ๓-๒๓ 
ตารางที่ ๓-๑๐ แสดงข้อมูลการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตส าหรับการท างาน          ๓-๒๔ 
ตารางที่ ๓-๑๑ แสดงข้อมูลใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับการสื่อสารภายในองค์กร           ๓-๒๔ 
ตารางที่ ๓-๑๒ แสดงความคิดเห็นด้านความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อการใช้งานของบุคลากร  ๓-๒๕ 
ตารางที่ ๓-๑๓ แสดงข้อมูลการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสของเครื่องคอมพิวเตอร์          ๓-๒๕ 
ตารางที่ ๓-๑๔ แสดงความคิดเห็นด้านความเพียงพอของเครื่องพิมพ์ต่อการใช้งานของบุคลากร         ๓-๒๖ 
ตารางที่ ๓-๑๕ แสดงข้อมูลความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมด้านไอที            ๓-๒๗ 
ตารางที่ ๓ ๑๖ แสดงข้อมูลการใช้งานระบบการขอใช้รถส่วนกลาง            ๓-๒๘ 
ตารางที่ ๓-๑๗ แสดงความพึงพอใจต่อระบบการขอใช้รถส่วนกลาง            ๓-๒๘ 
ตารางที่ ๓-๑๘ แสดงข้อมูลการใช้งานระบบการขอใช้ห้องประชุม            ๓-๒๙ 
ตารางที่ ๓-๑๙ แสดงความพึงพอใจต่อระบบการขอใช้ห้องประชุม            ๓-๒๙ 
ตารางที่ ๓-๒๐ แสดงข้อมูลการใช้งานระบบการลา              ๓-๓๐ 
ตารางที่ ๓-๒๑ แสดงความพึงพอใจต่อระบบการลา              ๓-๓๐ 
ตารางที่ ๓-๒๒ แสดงข้อมูลการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์           ๓-๓๑ 
ตารางที่ ๓-๒๓ แสดงความพึงพอใจต่อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์           ๓-๓๑ 
ตารางที่ ๓-๒๔ แสดงข้อมูลการใช้งานระบบบริหารโครงการตามแผนยุทธศาสตร์          ๓-๓๒ 
ตารางที่ ๓-๒๕ แสดงความพึงพอใจต่อระบบบริหารโครงการตามแผนยุทธศาสตร์          ๓-๓๒ 
 
  



สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
                  หน้า 
ตารางที่ ๓ ๒๖ แสดงข้อมูลการใช้งานระบบจัดการข้อมูลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ขององค์กร                ๓-๓๓ 
ตารางที่ ๓-๒๗ แสดงความพึงพอใจต่อระบบจัดการข้อมูลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ขององค์กร                ๓-๓๓ 
ตารางที่ ๓ ๒๘ แสดงข้อมูลการใช้งานระบบบุคลากร (DPIS)             ๓-๓๔ 
ตารางที่ ๓-๒๙ แสดงความพึงพอใจต่อระบบบุคลากร (DPIS)             ๓-๓๔ 
ตารางที่ ๓ ๓๐ แสดงข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของ สมช.             ๓-๓๕ 
ตารางที่ ๓-๓๑ แสดงความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ สมช.             ๓-๓๕ 
ตารางที่ ๓-๓๒ แสดงปัจจัยภายใน (Internal Factors)             ๓-๓๗ 
ตารางที่ ๓-๓๓ แสดงปัจจัยภายนอก (External Factors)             ๓-๓๘ 
ตารางที ่๖-๑ แสดงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีของ สมช. กับนโยบายและ 

แผนที่เกี่ยวข้องของประเทศ               ๖-๒ 
ตารางที ่๖-๒ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จ าแนกตามปีงบประมาณ           ๖-๔ 
ตารางที ่๖-๓ แผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จ าแนกตามปีงบประมาณ   ๖-๕ 
ตารางที ่๖-๔ แผนงานและโครงการภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ ๒ จ าแนกตามปีงบประมาณ          ๖-๑๒ 
ตารางที ่๖-๕ แผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จ าแนกตามปีงบประมาณ   ๖-๑๓ 
ตารางที ่๖-๖ แผนงานและโครงการภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ ๓ จ าแนกตามปีงบประมาณ          ๖-๒๔ 
ตารางที ่๖-๗ แผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จ าแนกตามปีงบประมาณ   ๖-๒๖ 
ตารางที ่๖-๘ แผนงานและโครงการภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ ๔ จ าแนกตามปีงบประมาณ          ๖-๔๘ 
ตารางที ่๖-๙ แผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จ าแนกตามปีงบประมาณ   ๖-๕๐ 
ตารางที ่๖-๑๐ สรุปแผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔  

จ าแนกตามปีงบประมาณ               ๖-๗๙ 
ตารางที ่ง-๑ แสดงระบบสารสนเทศปัจจุบันของ สมช.             ง-๗ 
ตารางที ่ง-๒ แสดงระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่และอยู่ระหว่างการทดลองใช้งาน          ง-๘ 
ตารางที ่ง-๓ แสดงรายการความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศของ สมช.           ง-๘ 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๑-๑ 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการก าหนดทิศทาง
นโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นหลักประกันในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน 
โดยเป็นที่ปรึกษาเสนอแนะ ก าหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงของชาติ รวมทั้ง
อ านวยการประสานงานให้เป็นไปตามนโยบาย เสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี 
และประชาคมความมั่นคง เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง โดยมี
หน้าที่หลักในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติในด้านกิจการ
ความมั่นคงภายใน กิจการความมั่นคงภายนอก กิจการความมั่นคงชายแดนและการป้องกันประเทศ  
การอ านวยการประสานและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง การศึกษาวิจัยและ
พัฒนาและติดตามสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ การอ านวยการด้านข่าวกรอง 
การแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ การบริหารวิกฤตการณ์ด้านความมั่นคง และ
ภัยคุกคามความมั่นคงด้านอื่น ๆ 

ที่ผ่านมา สมช. ได้ด าเนินงานตามกรอบแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ และก าลังจะสิ้นสุดลง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้การด าเนินการมีความต่อเนื่อง มีกรอบแนวทางในการด าเนินการ
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กร นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศ (ICT 2020) ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๓ ของประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และนโยบายดิจิทัลอีโคโนมี (Digital Economy) ของรัฐบาล รวมถึงนโยบายและ 
แผนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

อีกท้ัง ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ เพ่ือให้การด าเนินการใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐมีความ
มั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ และก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นประกาศ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มอบหมายก่อน 

สมช. เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย และยกระดับความมั่นคง
ปลอดภัยในองค์กร สร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงก าหนดให้มีการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 
27001 โดยเริ่มจากการจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และ
ตรวจสอบช่องโหว่ของระบบสารสนเทศของหน่วยงานในเบื้องต้น รวมถึงให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
เป็นการวางรากฐานส าหรับการด าเนินกิจกรรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหน่วยงาน



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๑-๒ 

ต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรให้มีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ ของ สมช. และจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตาม
แนวทางของมาตรฐาน ISO 27001 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์โครงกำร 

๑.๒.๑ เพ่ือจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. 
๑.๒.๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและการบริหารจัดการด้านไอซีทีภายในองค์กร การ

บริการทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 
๑.๒.๓ เพ่ือจัดท าโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามแนวทาง

ของมาตรฐาน ISO 27001 ของ สมช. 
๑.๒.๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาศักยภาพของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของ
หน่วยงาน 

๑.๒.๕ เพ่ือเป็นคู่มือในการก าหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความม่ันคงปลอดภัยให้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือ 

๑.๒.๖ เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และทักษะในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
๑.๓ ขอบเขตกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

๑.๓.๑ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
(๑) ศึกษาสถานภาพปัจจุบัน และประเมินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของ สมช. รวมทั้งความต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระยะต่อไป 
(๒) ด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบในภาพรวม เพ่ือท าการออกแบบโครงสร้างระบบงาน

และสารสนเทศ สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
(๓) ยกร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สมช. โดยมีกิจกรรม 

ที่เก่ียวข้องที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
๑) ทบทวนภารกิจ กิจกรรม และสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒) ระดมความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของ สมช. (SWOT Analysis) 
๓) ระดมความคิดเห็น ก าหนด และสอบทานวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สมช. 
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๔) พิจารณายกร่างและสอบทานร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ สมช. 

(๔) น าเสนอร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ต่อที่ประชุมหน่วยงาน
ภายใน สมช. เพ่ือปรับปรุงร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

(๕) จัดท าเอกสารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับสมบูรณ์ โดยมี
องค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้ 

๑) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์โดยรวม 
๒) การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓) เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
๔) การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
๕) สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 
๖) ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 

๑.๓.๒ จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามแนวทางของ
มาตรฐาน ISO 27001 ของ สมช. 

(๑) ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ของ สมช. (www.nsc.go.th) ด้วยวิธีการ
แบบ External Penetration Testing พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ 

(๒) ทบทวนสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Security Architecture Review) ของ สมช. พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงความ
มั่นคงปลอดภัย โดยครอบคลุมองค์ประกอบ 

๑) การทบทวนความมั่นคงปลอดภัยของสถาปัตยกรรมเครือข่าย 
๒) การจัดวางอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย และการป้องกันการโจมตี

ทางเครือข่าย 
๓) การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑.๓.๓ จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

ของ สมช. โดยครอบคลุมหัวข้อการอบรม 
(๑) หลักสูตรภาพรวมของมาตรฐาน ISO 27001:2013 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ สมช. ทราบถึง

ข้อก าหนดของมาตรฐาน ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานตามมาตรฐาน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน 
ส าหรับผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า ๕ คน 
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(๒) หลักสูตรสร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของ สมช. ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ส าหรับผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า ๕๐ ท่าน 

๑.๓.๔ จัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตาม
ข้อก าหนดของพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๙ โดยครอบคลุมเนื้อหา 

(๑) การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ 
(๒) การจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

และการจัดท าแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินเพ่ือให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง 
(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 

 
๑.๔ ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ๑๘๐ วัน  
(วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
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๑.๕ แผนกำรด ำเนนิงำน 
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บทที่ ๒ 
ภาพรวมการบริหารงานของส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

และแนวทาง ตลอดจนมาตรการให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงาน 
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศในอดีต เป็นเรื่องการสู้รบด้วย
ก าลังขนาดเล็กไปจนถึงการท าสงครามขนาดใหญ่ เป็นภัยที่ไม่สลับซับซ้อน และมีหน่วยงานเกี่ยวข้องจ ากัดอยู่
เฉพาะกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ จึงสามารถบริหาร
จัดการภารกิจได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปัจจุบันสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นที่ส าคัญ คือ ๑) การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความมั่นคง
และระดับของภัยคุกคามมีแนวโน้มรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึน ๒) บทบาทของส่วนราชการในระบบความมั่นคง
เปลี่ยนแปลงไป ๓) พันธกรณีระหว่างประเทศมีความเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการความมั่นคง และ  
๔) สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ อาทิ มิติความมั่นคงของมนุษย์มีความส าคัญมากขึ้นโดยเฉพาะบทบาทของภาค
ประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน ทั้งในกระบวนการก าหนดนโยบาย การท างานของ สมช. ในปัจจุบันและ
อนาคต จ าเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ซึ่งมีทั้งความมั่นคงในมิติเดิม  (การป้องกัน
ประเทศ) ความมั่นคงในมิติใหม่ที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์และส่งผลกระทบกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประทศ
ไทยอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ สมช. ยังมีปัญหาและข้อจ ากัดการปฏิบัติงานภายในอ่ืน ๆ อาทิ การขาดการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านความมั่นคงที่จะเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่มีศักยภาพรวมถึงข้อจ ากัดใน
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติก่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพขององค์กรในการ
รักษาความมั่นคงแห่งชาติโดยรวม สมช. จึงเสนอสภาพปัญหาให้แก่คณะรัฐมนตรี และเม่ือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการปรับภารกิจและโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่สร้าง
หลักประกันด้านความมั่นคงของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์องค์กร เป็นกรอบในการปรับปรุงภารกิจและโครงสร้างใหม่ ดังนี้ 
 
๒.๑ วิสัยทัศน์ 

“มุ่งเป็นองค์กรหลักในการก าหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นหลักประกันในการรักษา
ความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน” 
 
๒.๒ พันธกิจ 

๒.๒.๑ การประเมินสภาวะแวดล้อมและวิกฤติการณ์ความม่ันคงในระดับยุทธศาสตร์ 
๒.๒.๒ การก าหนดทิศทาง และพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
๒.๒.๓ การอ านวยการ ประสานงาน และติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
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๒.๒.๔ การอ านวยการ และก ากับดูแล การบริหารวิกฤตการณ์ความม่ันคง 
๒.๒.๕ การพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 
๒.๒.๖ การบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี 

 
๒.๓ ยุทธศาสตร์ของ สมช. 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์การก าหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๑) มีการก าหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง ก้าวทันต่อสถานการณ์สามารถ

ป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ได้ 
๒) นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติได้ถูกน าไปใช้เป็นกรอบแนวทาง

ด าเนินการส าหรับหน่วยงานความมั่นคงท่ีเกี่ยวข้อง 
๓) มีฐานข้อมูล องค์ความรู้ ผลงานทางวิชาการด้านความมั่นคง และสร้างเครือข่ายด้าน 

องค์ความรู้ความมั่นคง เพ่ือประโยชน์ในการประเมิน และเพ่ือก าหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 
ตัวช้ีวัด 
๑) ระดับความเชื่อมั่นและการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียในการน าทิศทางนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
๒) การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการด้านความมั่นคงของชาติ  

มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
๓) การก าหนดข้อตกลง พันธกรณี พันธสัญญาระหว่างประเทศมีเหมาะสมกับผลประโยชน์

และความม่ันคงของชาติ 
๔) การส่งเสริมความสัมพันธ์และการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 
๕) การจัดท ารายงานสภาวะด้านความมั่นคงของชาติทั้งระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะ

ยาว 
๖) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้และเครือข่าย

ความมั่นคง 
 

กลยุทธ์ 
๑) การประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในระดับยุทธศาสตร์ ตามประเด็นปัญหา

นโยบายและยุทธศาสตร์ที่มาจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า และเป็นระบบ รวมทั้ง
มีการพิจารณาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก ตลอดจนการป้องกันก่อนเกิดปัญหา เพ่ือลดผลกระทบ  
ที่จะเกิดข้ึน 
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๒) พัฒนากระบวนการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์
ในการน าไปสู่การปฏิบัติ 

๓) การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
๔) สร้างโอกาสและพัฒนาความร่วมมือในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้  ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ (ความรู้ภายในหน่วย บุคลากร เอกสาร ฯลฯ /ความรู้ภายนอกหน่วย) 
๕) พัฒนาระบบ/ศูนย์/คลังสมองด้านความมั่นคงศึกษา (ระบบสารสนเทศ/คณะกรรมการ  

ที่ปรึกษา ฯลฯ) 
๖) สร้างเครือข่ายองค์ความรู้ด้านความมั่นคงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ กลไก และเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ความม่ันคง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๑) เกิดความร่วมมือ การเป็นหุ้นส่วน และเอกภาพของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความ

มั่นคง 
๒) การบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง โดยกลไกในระบบงานความมั่นคง 

หน่วยงานระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติโดยเฉพาะจังหวัด ให้เป็นไปอย่างประสานสอดคล้องและมีเอกภาพ 
๓) การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง มีประสิทธิภาพในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ 
๔) การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคงเฉพาะเรื่อง รวมทั้งกลไกการบริหารจัดการ

ด้านความมั่นคงจากการประเมินผลให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงได้อย่างทันท่วงที 
 

ตัวช้ีวัด 
๑. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

๑) การประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง 
๒) การประชุมคณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง  
๓) การประชุมคณะกรรมการร้อยกรองงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 

๔ ครั้ง 
๔) การประชุมคณะกรรมการประสานงานของสภาความม่ันคงแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ ๔ 

ครั้ง  
 

๒. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
๑) การก าหนดให้มีประเด็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงในแผนบริหารราชการแผ่นดินและ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วย 
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๒) การขับเคลื่อนการน านโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ โดยมี
แผนงานความม่ันคงเพ่ือเชื่อมสู่การปฏิบัติในระดับแผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

๓) การก าหนด การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลนโยบาย หรืองานด้าน
ความมั่นคงของชาติ มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๔) การสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงของชาติกับต่างประเทศ 

๕) กฎหมาย กลไก นโยบาย หรือแผนงานที่ไม่มีความจ าเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่องานด้าน
ความมั่นคงของชาติ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

กลยุทธ์ 
๑) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
๒) การขับเคลื่อนการด าเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ในกรอบ

คณะกรรมการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๓) การขับเคลื่อนการด าเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ในกรอบของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะท างาน ของ สมช. 
๔) การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติระดับกระทรวง ทบวง 

กรม และระดับจังหวัด 
๕) การประสานการด าเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของหน่วยงานของรัฐ 

ภาควิชาการ และภาคประชาชน 
 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความม่ันคงและสร้าง
เครือข่ายความม่ันคง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๑) องค์กรและเครือข่ายมีความรู้ ส าหรับใช้ในการด าเนินภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์

ความมั่นคง 
๒) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในกระบวนการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้เ พ่ือ

สนับสนุนการรักษาความม่ันคงของชาติ 
 

ตัวช้ีวัด 
๑) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ 
๒) ระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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กลยุทธ์ 
๑) สร้างโอกาสและพัฒนาความร่วมมือในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 
๒) เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานและเครือข่ายในการด าเนินภารกิจ

ความมั่นคง 
๓) พัฒนาระบบ ศูนย์คลังสมองด้านความมั่นคงศึกษา 
๔) ส่งเสริมการจัดเวที และการจัดช่องทางที่เหมาะสม เพ่ือให้ภาคประชาชนแสดงความเห็น

หรือให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อ
สนับสนุนภารกิจด้านความม่ันคง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
องค์กรที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการที่ดี และสร้างบุคลากรสู่การ

เป็นนักความมั่นคงมืออาชีพ 
 

ตัวช้ีวัด 
๑) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงบุคลากร 

มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการเป็นมืออาชีพด้านความมั่นคง 
๒) มีการวางแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

อาทิ แผนพัฒนาองค์กร แผนบริหารจัดการ แผนปฏิบัติงาน กลยุทธ์ แผนบุคลากร แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม แผนงบประมาณ แผนบริหารความเสี่ยง แผนควบคุมภายใน หรือแผนอื่น ๆ 
 

กลยุทธ์ 
๑) อ านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
๒) ส่งเสริมการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

รวมถึง พัฒนาระบบบริหารงานและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร 
๓) พัฒนาการมีส่วนร่วมตามแผนงานการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
๔) ก าหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร เพ่ือก้าวไปสู่มืออาชีพด้านความมั่นคง 
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๒.๔ โครงสร้างการบริหารงาน 

สมช.
กลุ่มยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
-กลุ่มนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
-กลุ่มวิชาการ
-กลุ่มการประชาสัมพันธ์เพ่ือความมั่นคง
-  ายสนับสนุน

ศูนย์ประสานความร่วมมือ
ต่อต้านการก่อการร้ายสากลและ
อาช ากรรมข้ามชาติแห่งชาติ

                       

ส านักความมั่นคง
กิจการภายในประเทศ 
- กลุ่มงานการเมืองภายใน
- กลุ่มงานเสริมสร้างความ
  สมานฉันท์/ความสามัคคี
- กลุ่มงานสังคมจิตวิทยา
-   ายสนับสนุน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส านักความมั่นคง
กิจการภายนอกประเทศ
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ความ
  มั่นคงระหว่างประเทศ

- กลุ่มงานการป้องกันและแก้ไข
  ปัญหาการก่อการร้าย

- กลุ่มงานการป้องกันและแก้ไข
  ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

-    ายสนับสนุน

ส านักความมั่นคง
กิจการชายแดนและ
การป้องกันประเทศ

- กลุ่มงานนโยบายความมั่นคง
  บริเวณชายแดนและประเทศ

  เพ่ือนบ้าน
- กลุ่มงานเตรียมพร้อมและ

  การป้องกันประเทศ
-กลุ่มงานความมั่นคงเฉพาะเร่ือง

-   ายสนับสนุน

ส านักงานเลขานุการกรม
- กลุ่มงานสารบรรณ
- กลุ่มงานการคลัง

- กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี
-กลุ่มงานช่วยอ านวยการนักบริหาร
-กลุ่มงานสารสนเทศความมั่นคง

กองอ านวยการข่าวกรอง
- กลุ่มงานนโยบาย
- กลุ่มงานประสานด้านการข่าว
- กลุ่มงานข้อมูลข่าวกรอง
-   ายสนับสนุน

กลุ่มงานนโยบายและแ น
- กลุ่มงานอ านวยการนโยบาย
 และแผน
- กลุ่มงานประสาน ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติ 
-   ายสนับสนุน

กลุ่มงานความม่ันคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้
-กลุ่มงานนโยบายจังหวัด
 ชายแดนภาคใต้
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์นักศึกษา
 ไทยมุสลิมในต่างประเทศ
- กลุ่มงานจังหวัดชายแดน
  ภาคใต้ในมิติต่างประเทศ
-   ายสนับสนุน

ศูนย์บริหารวิก ตการณ์
ระดับชาติ

ค าส่ังส านักนายกรั มนตรี ลับมาก 
๓   ๒ ๔ 

 เกล่ียอัตราก าลัง 

กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๕

ค าสั่ง สมช.
 เกลี่ยอัตราก าลัง 

หมายเหตุ 
:

โครงสร้างตามท่ี 
กพ. ก าหนด

 
รูปที่ ๒-๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สมช. ปัจจุบัน 

 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์        ๒-๗ 

 
 

ลมช. ๑ 

รอง ลมช.  ๓ ทป .  ๑ 

กลุ่มยุทธศาสตร์ความม่ันคง  ๑๓ 

                      
                           
                         

                         

 ชช.    

ปสท.

ปส.ตร.

ส านักความม่ันคง
กิจการภายในประเทศ 

 ๑  

ผู้บริหารระดับสูง       ๔

ทปษ./ผชช.             ๗

ตรวจสอบภายใน      ๑

ส านัก/กอง/ศูนย์   ๑๐๔

รวม ๑๑๖
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ๒ 

ส านักความม่ันคง
กิจการภายนอกประเทศ

 ๑  

ส านักความม่ันคงกิจการ
ชายแดนและ

การป้องกันประเทศ
 ๑  

ส านักงานเลขานุการกรม
 ๓  

กองอ านวยการข่าวกรอง    

                    

                  
                   

                     
         

ตรวจสอบภายใน  ๑ 

                                 
        

                   

กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๕

            
                   

หมายเหตุ :

โครงสร้างตามท่ี กพ. ก าหนด

 
 

รูปที่ ๒-๒ อัตราก าลังของ สมช. ปัจจุบัน 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์        ๒-๘ 

 
 

หม า ย เห ตุ  ง า น ใน ก ลุ่ ม ภ า รกิ จ
สนับสนุนทางวิชาการและเครือข่าย
การมีส่วนร่วม ตามเส้นประ เป็นการ
จัดส่วนราชการภายในของ สมช.
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รูปที่ ๒-๓ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สมช. ที่ขอปรับปรุง 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์        ๒-๙ 
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รูปที่ ๒-๔ อัตราก าลังของ สมช. ที่ขอปรับใหม่ 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์        ๒-๑๐ 

 

 
รูปที่ ๒-  กระบวนการท างานภายใน สมช. 

                          

                 

               

              

              

         

             

            

                

       

                        

                             

ประสานกรอบทิศ
ทางการด าเนินงาน
ด้านความมั่นคง 
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                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์        ๒-๑๑ 

 
รูปที่ ๒-  กระบวนการท างานของ สมช. ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานในระบบความม่ันคง
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อ านวยการ
นโยบายข่าวกรอง
แห่งชาติไปสู่การ
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                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ์     ๒-๑๒ 

 
รูปที่ ๒-  กระบวนการจัดท านโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ์     ๒-๑๓ 

สมช. แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มภารกิจหลัก ประกอบด้วย 
๒.๔.๑  กลุ่มภารกิจนโยบายและบริหารแผนงานความมั่นคง 
๒.๔.๒  กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และอ านวยการความมั่นคงเฉพาะด้าน 
๒.๔.๓  กลุ่มภารกิจสนับสนุนทางวิชาการและเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
๒.๔.๔  กลุ่มภารกิจสนับสนุนทางการบริหาร 
 
๒.๔.๑  กลุ่มภารกิจนโยบายและบริหารแ นงานความม่ันคง รับผิดชอบการติดตาม ศึกษาวิเคราะห์

สภาวะแวดล้อมความมั่นคงเฉพาะด้านในเชิงลึก โดยการประเมินภัยคุกคามความมั่นคง ทั้งการประสาน  
ข่าวกรองระดับสูง การแจ้งเตือนภัยทางยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์และประเมินเพ่ือการคาดการณ์ภัยและความ
เสี่ยงด้านความมั่นคงในอนาคต รวมถึงการพัฒนา เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
การประเมินผลนโยบายหรือยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน การจัดท าข้อเสนอแนะ และให้ค าปรึกษาเพ่ือสนับสนุน 
การตัดสินใจทางนโยบายของรัฐบาล   ายบริหารระดับสูง ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการสื่อสาร
เพ่ือสนับสนุนงานด้าน ความมั่นคง พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับทุกภาคส่วนทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์ความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือสนับสนุนการรักษา
ผลประโยชน์ความมั่นคงแห่งชาติ 

ประกอบด้วย หน่วยงานระดับส านัก ๒ ส านัก แบ่งมอบความรับผิดชอบโดยยึดหลักการแบ่ง
ตามประเด็นปัญหา ได้แก่ 

๑) ส านักนโยบายและแ นความม่ันคง แบ่งโครงสร้างออกเป็นกลุ่มงาน ประกอบด้วย 
๑) กลุม่งานนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
๒) กลุ่มงานอ านวยการ ประสานนโยบาย และพัฒนาแผนความมั่นคง 
๓) กลุ่มงานติดตามประเมินผล 
๔)   ายสนับสนุน 
รับผิดชอบการพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติระยะยาว เพ่ือใช้เป็นกรอบและ

ทิศทางหลักของการด าเนินงานด้านความมั่นคงในภาพรวม และการจัดท าแผนความมั่นคงเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ติดตาม ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ที่กระทบความม่ันคงของชาติในภาพรวม รวมถึง
ภัยคุกคามความมัน่คงรูปแบบใหม่ 

(๒) พัฒนา เสนอแนะนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  และการอ านวยการ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานการปฏิบัตินโยบายตามวงรอบ 

(๓) จัดท าแผนความมั่นคงเพ่ือเชื่อมโยงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปสู่แผนปฏิบัติของ
กระทรวงและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

(๔) เสนอแนะแผนการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความมั่นคง
ของรัฐ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ และติดตาม ประเมินผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ์     ๒-๑๔ 

(๕) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะประกอบการตัดสินใจทางนโยบายของ  ายบริหาร
ระดับสูง ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

(๖) อ านวยการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติให้มีเอกภาพ 
(๗) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒) ส านักประเมินภัยคุกคาม แบ่งโครงสร้างออกเป็นกลุ่มงาน ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มงานประเมินภัยคุกคาม 
๒) กลุ่มงานประเมินก าลังอ านาจของชาติ 
๓) กลุ่มงานพัฒนา อ านวยการและประสานนโยบายข่าวกรองแห่งชาติ 
๔)   ายสนับสนุน 
รับผิดชอบการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในภาพรวมของประเทศ ประเมินก าลัง

อ านาจแห่งชาติ และพัฒนานโยบายข่าวกรองแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากประชาคมข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ตาม 
ห้วงเวลา รวมทั้งแจ้งเตอืนภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในระดับชาติ 

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ก าลังอ านาจของชาติในด้านต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน การพิจารณา
เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างขีดความสามารถก าลังอ านาจของชาติได้อย่างเหมาะสม 

(๓) พัฒนา เสนอแนะนโยบายข่าวกรองแห่งชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานตาม
นโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงอ านวยการ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติตามวงรอบ 

(๔) เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประชาคมข่าวกรองทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคง 

(๕) ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะประกอบการตัดสินใจทางนโยบายของ  ายบริหาร
ระดับสูง ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ 

(๖) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ์     ๒-๑๕ 

๒.๔.๒  กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และอ านวยการความม่ันคงเฉพาะด้าน  รับผิดชอบการประสานและ
บูรณาการแผนงานด้านความมั่นคงในองค์กร การอ านวยการและประสานการขับเคลื่อนนโยบายสู่แผนปฏิบัติ
ระดับกระทรวง และการประเมินผลนโยบายความมั่นคง เฉพาะด้านในภาพรวม รวมทั้งงานกิจการกฎหมาย
ด้านความมั่นคง รับผิดชอบการพัฒนาแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารเหตุการณ์ในภาวะวิกฤติ การ
บริหารจัดการระบบอ านวยการและสนับสนุน  ายบริหารระดับสูงในภาวะวิกฤติ การให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ
และการตัดสินใจทางนโยบายต่อ  ายบริหาร 

ประกอบด้วย หน่วยงานระดับส านัก รวม ๖ ส านัก แบ่งมอบภารกิจโดยยึดทั้งหลักการแบ่ง
ความรับผิดชอบตามพ้ืนที่และตามประเด็นปัญหา ได้แก่ 

๑) ส านักยุทธศาสตร์ความม่ันคงภายในประเทศ แบ่งโครงสร้างออกเป็นกลุ่มงาน 
ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒) กลุ่มงานความม่ันคงด้านสังคมจิตวิทยา 
๓) กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรและการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน 
๔)   ายสนับสนุน 
รับผิดชอบการพัฒนายุทธศาสตร์เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศ ความ

มั่นคงของสถาบันหลักของชาติและความมั่นคงของประชาชน โดยมีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 
(๑) ติดตาม ศึกษาและวิ เคราะห์สถานการณ์ที่กระทบความมั่นคงของสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ปัญหาความมั่นคงทางด้านสังคมจิตวิทยา รวมถึงปัญหาผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐาน
ของประชากรและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนจัดท าฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

(๒) พัฒนาและเสนอแนะ ยุทธศาสตร์ และแนวทาง เพ่ือรักษาความมั่นคงของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างจิตส านึกความม่ันคง การเสริมสร้างความสามัคคีและสันติวิธี รวมทั้งการสื่อสาร
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางด้านความมั่นคงของชาติให้เกิดขึ้น  
ในสังคม และอ านวยการ ติดตาม ประเมินผล รายงานการปฏิบัติยุทธศาสตร์ตามวงรอบ 

(๓) พัฒนา เสนอแนะยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการโยกย้าย
ถิ่นฐานของประชากรและการละเมิดสิทธิมนุษยชน และอ านวยการ ติดตาม ประเมินผล รายงานการปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ตามวงรอบ 

(๔) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะประกอบการตัดสินใจ ทางนโยบายของ  ายบริหาร
ระดับสูง ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ 

(๕) อ านวยการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและองค์กรเครือข่าย ในการ
ด าเนินยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นเอกภาพ 

(๖) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการ และอนุกรรมการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
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๒) ส านักยุทธศาสตร์ความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน แบ่งโครงสร้าง
ออกเป็นกลุ่มงาน ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มงานความม่ันคงกิจการชายแดน 
๒) กลุ่มงานความม่ันคงทางทะเล 
๓) กลุ่มงานความม่ันคงประเทศรอบบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
๔)   ายสนับสนุน 
รับผิดชอบการพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดน ประเทศรอบบ้าน รวมทั้ง

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง  โดยมีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงชายแดน ความ
มั่นคงทางทะเล ความมั่นคงต่อประเทศรอบบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง รวมถึงจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

(๒) พัฒนา เสนอแนะยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 
รวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงต่อประเทศรอบบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอ านวยการ ติดตาม 
ประเมินผล รายงานการปฏิบัติยุทธศาสตร์ตามวงรอบ 

(๓) ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะประกอบการตัดสินใจทางนโยบายของ  ายบริหาร
ระดับสูง ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร ์ที่รับผิดชอบ 

(๔) อ านวยการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและองค์กรเครือข่ายในการ
ด าเนินยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นเอกภาพ 

(๕) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓) ส านักยุทธศาสตร์ความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม แบ่ง
โครงสร้างออกเป็นกลุ่มงาน ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้  
๒) กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชนต่างวัฒนธรรม 
๓)   ายสนับสนุน 
รับผิดชอบการพัฒนานโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง

การศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความขัดแย้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชนต่างวัฒนธรรม โดยมีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
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(๑) ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การจัดการความขัดแย้งพ้ืนที่เฉพาะ การจัดการความขัดแย้งระหว่างชนต่างวัฒนธรรม รวมถึงจัดท า
ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

(๒) พัฒนา เสนอแนะ นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอ านวยการ ติดตาม 
ประเมินผล รายงานการปฏิบัตินโยบายตามวงรอบ 

(๓) พัฒนา เสนอแนะยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
พ้ืนที่เฉพาะและการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับชนต่างวัฒนธรรมและอ านวยการ 
ติดตาม ประเมินผล รายงานการปฏิบัติยุทธศาสตร์ตามวงรอบ 

(๔) อ านวยการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและองค์กรเครือข่ายในการ
ด าเนินยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นเอกภาพ 

(๕) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการ และอนุกรรมการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(๖) ปฏิบัติงานร่วม หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
๔) ส านักยุทธศาสตร์ความม่ันคงระหว่างประเทศ แบ่งโครงสร้างออกเป็นกลุ่มงาน 

ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มงานความม่ันคงระหว่างประเทศ 
๒) กลุ่มงานความม่ันคงอาเซียน  
๓) กลุ่มงานความม่ันคงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
๔)   ายสนับสนุน 
รับผิดชอบการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านกิจการระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคง 

โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับกลุ่มประเทศมหาอ านาจ กลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศโลกมุสลิม และการด าเนินการ
ตามพันธกรณีด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านกิจการระหว่างประเทศที่กระทบความ
มั่นคง ครอบคลุมกลุ่มประเทศมหาอ านาจ ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ ประเทศโลกมุสลิม สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน และกิจการระหว่างประเทศรวมทั้งพันธกรณีระหว่างประเทศในด้าน
ความมั่นคง และจัดท าฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

(๒) พัฒนา และเสนอแนะยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ เพ่ือรักษาความมั่นคง
ของชาติ และตามพันธกรณีระหว่างประเทศในด้านความมั่นคง รวมทั้งอ านวยการ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานการปฏิบัติยุทธศาสตร์ตามวงรอบ 

(๓) ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะประกอบการตัดสินใจทางนโยบายของ  ายบริหาร
ระดับสูง ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ 
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(๔) อ านวยการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรเครือข่าย  ในการด าเนิน
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้มีเอกภาพ 

(๕) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

(๖) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ) ส านักยุทธศาสตร์ความม่ันคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ แบ่งโครงสร้างออกเป็นกลุ่ม
งาน ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
๒) กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล 
๓)   ายสนับสนุน 
รับผิดชอบการพัฒนายุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม

ข้ามชาติ โดยเฉพาะ ปัญหาการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 
(๑) ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ ภัยคุกคามข้ามชาติ ที่กระทบต่อความมั่นคง

แห่งชาติ การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
(๒) พัฒนา และเสนอแนะยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย

คุกคามข้ามชาติ การก่อการร้ายสากล และอาชญากรรมข้ามชาติ และอ านวยการ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานการปฏิบัติยุทธศาสตร์ตามวงรอบ 

(๓) ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะประกอบการตัดสินใจทางนโยบายของ  ายบริหาร
ระดับสูง ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ  

(๔) อ านวยการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงและองค์กรเครือข่ายใน
การด าเนินยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นเอกภาพ 

(๕) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

(๖) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ) ส านักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ แบ่งโครงสร้างออกเป็น
กลุ่มงาน ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ 
๒) กลุ่มงานอ านวยการการบริหารวิกฤตการณ์ความมั่นคง 
๓) กลุ่มงานอ านวยการระบบข้อมูลและเครือข่ายการบริหาร วิกฤตการณ์ 
๔)   ายสนับสนุน 
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รับผิดชอบการพัฒนายุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิฤตการณ์ แผน
ผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ และการอ านวยการการบริหารวิกฤตการณ์ด้านความมั่นคง
และสาธารณภัย ในระดับนโยบาย รวมทั้งให้ค าปรึกษาและเสนอแนะการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อ  ายบริหาร 
โดยมีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง และน าไปสู่วิกฤตการณ์
ระดับชาติ ทั้งการกระท าจากมนุษย์และจากภัยธรรมชาติ 

(๒) ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ภัยคุกคามด้านการทหารและสถานการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อการป้องกันประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชาติในการป้องกันประเทศและน าทรัพยากรของ
กองทัพในยามปกติเพ่ือสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจัดท าฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

(๓) พัฒนา เสนอแนะยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การป้องกัน
ประเทศ  แผนบริหารวิกฤตการณ์ แผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกันประเทศและอ านวยการ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติยุทธศาสตร์ตามวงรอบ  

(๔) พัฒนาระบบ กลไก และแผนการบริหารจัดการภาครัฐในภาวะวิกฤติ ครอบคลุม 
ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ด้านการป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟู 

(๕) ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อ  ายบริหารระดับสูง  
ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานที่รับผิดชอบ 

๖) ประสาน และเชื่อมโยงระบบบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุน
การบริหารเหตุการณ์ในภาวะวิกฤติ 

(๗) เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการบริหารเหตุการณ์ในภาวะวิกฤติ กับ
หน่วยงาน องค์กร และภาควิชาการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

(๘) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับมอบหมาย 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.๔.๓  กลุ่มภารกิจสนับสนุนทางวิชาการและเครือข่ายการมีส่วนร่วม รับผิดชอบในการจัดการ 
องค์ความรู้ด้านความมั่นคงและการสร้างเครือข่ายกับสถาบันวิชาการด้านความมั่นคงกับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาการใช้กฎหมายด้านความมั่นคงเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านนโยบาย และ
การแก้ไขสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคงเพ่ือสนับสนุนกลุ่มภารกิจ
นโยบายและบริหารแผนงานความมั่นคง และกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และอ านวยการความมั่นคงเฉพาะด้าน 

โดยก าหนดให้มีกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคงและกลุ่มกิจการกฎหมายด้านความ
มั่นคง โดยจัดเป็นกลุ่มงานภายใน ประกอบด้วย 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ์     ๒-๒๐ 

๑) กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้ความม่ันคง แบ่งโครงสร้างออกเป็นกลุ่มงาน ประกอบด้วย 
๑) ศูนย์ความรู้เพื่อความมั่นคง 
๒) กลุ่มงานพัฒนาฐานความรู้ 
๓) กลุ่มงานส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ 
๔)   ายสนับสนุน 
เป็นกลุ่มงานภายในเพ่ือสนับสนุนงานทางวิชาการขององค์กร มีที่ปรึกษาด้าน

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงซึ่งเป็นต าแหน่งที่ขอก าหนดขึ้นใหม่เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ด าเนินงานศูนย์ความรู้ด้านความมั่นคงระดับชาติ รวมไปถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม

ความรู้ และองค์ความรู้ด้านความมั่นคง เพ่ือสนับสนุนภารกิจการรักษาความมั่นคงของชาติ 
(๒) พัฒนาฐานความรู้ด้านความมั่นคง รวมทั้งด าเนินการและสนับสนุนให้มีการศึกษา 

วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคงศึกษา 
(๓) พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาการด้านความมั่นคง กลุ่ม 

คลังสมองทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งกับเครือข่ายภาคประชาชน 
(๔) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒) กลุ่มงานกฎหมาย แบ่งโครงสร้างออกเป็นกลุ่มงาน ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มงานให้ความเห็นและค าปรึกษากฎหมายความมั่นคง 
๒) กลุ่มงานการใช้และพัฒนากฎหมายความมั่นคง 
๓)   ายสนับสนุน 
เป็นกลุ่มงานภายในเพ่ือท าหน้าที่อ านวยการและประสานการด าเนินการใช้กฎหมาย

ด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ศึกษา วิเคราะห์ในทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคง 
เพ่ือพัฒนากฎหมายให้สนับสนุนการด าเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่
วิชาการในระดับผู้เชี่ยวชาญเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) เสนอแนะให้ค าปรึกษากฎหมายความมั่นคงแก่ผู้บริหารภายใน สมช. 
(๒) ประสานการด าเนินการในการใช้กฎหมายด้านความมั่นคงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภายใน และภายนอก สมช. 
(๓) ศึกษาและวิเคราะห์ในทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงเพ่ือพัฒนากฎหมาย

ให้สนับสนุนนโยบาย และยุทธศาสตร์ความม่ันคงของชาติ 
(๔) พัฒนากฎหมายของ สมช. เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานด้านความม่ันคง 
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๒.๔.๔  กลุ่มภารกิจสนับสนุนทางการบริหาร รับผิดชอบการบริหารจัดการภายในองค์กร อาทิ งาน
การเงินและการคลัง งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานด้านการเจ้าหน้าที่ งานด้านแผนปฏิบัติการภายในองค์กร 
งานเลขานุการผู้บริหาร งานบริหารการประชุม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัสดุ งานด้านพัฒนาการบริหาร
ของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า งานการบริหารการเงินและการบัญชี และงาน
สนับสนุนอื่น ๆ 

ประกอบด้วย หน่วยงานระดับส านักและกลุ่มงาน ดังนี้ 
๑) ส านักเลขาธิการ แบ่งโครงสร้างออกเป็นกลุ่มงาน ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๒) กลุ่มงานบริหารงานคลัง 
๓) กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กร 
๔) กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์   
๕) กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
๖) กลุ่มงานบริหารการประชุม  
๗) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีอ านาจหน้าที่ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป และปฏิบัติงานสารบรรณของ สมช. 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ สมช. 
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และ

ยานพาหนะของ สมช. 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ สมช. รวมทั้งการ

ด าเนินตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการภายในองค์กรของ สมช. 
(๖) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ และการประชุม

ของ สมช. 
(๗) ด าเนินการจัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านความมั่นคงกับส่วนราชการและ

ประชาคมข่าวกรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๘) ศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการแก่ส่วนราชการภายใน สมช. 
(๙) ด าเนินการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของ สมช. 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
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โดยมีรายละเอียดแต่ละกลุ่มงาน ดังนี้ 
๑) กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  แบ่งโครงสร้างออกเป็น  าย 

ประกอบด้วย 
๑)   ายบริหารบุคคล 
๒)   ายพัฒนาบุคคล 
๓)   ายนิติการและวินัย 
๔)   ายข้อมูลและสวัสดิการ 
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การ

พัฒนาอัตราก าลัง และด าเนินการบริหารบุคคลให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสนับสนุน  ายบริหารใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๒) วางแผน อ านวยการ และประเมินผลการพัฒนาก าลังคน การพัฒนาสมรรถนะ
และสร้างองค์กรการเรียนรู้ให้บุคลากรมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น และมีพฤติกรรม ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้พันธกิจและเป้าหมายองค์กรประสบความส าเร็จ 

(๓) บริหารจัดการระบบข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการบริหาร และด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กร
ให้มีความพร้อมและทัศนคติที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา งานวินัย งานความรับผิดทางแพ่งและ
อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอ่ืน ๆ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

๒) กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  แบ่งโครงสร้างออกเป็น  าย 
ประกอบด้วย 

๑)   ายบริหารบุคคล 
๒)   ายพัฒนาบุคคล 
๓)   ายนิติการและวินัย 
๔)   ายข้อมูลและสวัสดิการ 
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การ

พัฒนาอัตราก าลัง และด าเนินการบริหารบุคคลให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสนับสนุน  ายบริหาร 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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(๒) วางแผน อ านวยการ และประเมินผลการพัฒนาก าลังคน การพัฒนาสมรรถนะ
และสร้างองค์กรการเรียนรู้ให้บุคลากรมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น และมีพฤติกรรม ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้พันธกิจและเป้าหมายองค์กรประสบความส าเร็จ 

(๓) บริหารจัดการระบบข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการบริหาร และด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กร
ให้มีความพร้อมและทัศนคติที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา งานวินัย งานความรับผิดทางแพ่งและ
อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอ่ืน ๆ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
๓) กลุ่มงานบริหารงานคลัง แบ่งโครงสร้างออกเป็น  าย ประกอบด้วย 

๑)   ายการเงินและบัญชี  
๒)   ายการเบิกจ่ายและตรวจสอบ 
๓)   ายงบประมาณ 
๔)   ายสนับสนุน 
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) จัดท าและบริหารจัดการงานการเงิน การคลัง การเบิกจ่าย และงบประมาณ 

ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบการคลัง โดยด าเดินการผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) การจัดท าบัญชีทุกประเภทของส่วนราชการทุกงบรายจ่ายและทะเบียนคุม 
ทุกประเภท การจัดเก็บรักษาและน าส่งงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

(๓) ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสาร ใบส าคัญทางการเงินของหน่วยงาน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ก ากับ ดูแล ควบคุม และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน 

(๔) การก ากับดูแล ควบคุม และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
(๕) การจัดท าต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน 

 
๔) กลุ่มงานพัฒนาแ นปฏิบัติราชการภายในองค์กร แบ่งโครงสร้างออกเป็น  าย 

ประกอบด้วย 
๑)   ายแผนปฏิบัติราชการ 
๒)   ายประสานและบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ 
๓)   ายสนับสนุน 
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มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ สมช. 
(๒) ประสานกับหน่วยงานภายใน สมช. เพ่ือบูรณาการแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ) กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณและประชาสัมพันธ์ แบ่งโครงสร้างออกเป็น  าย 
ประกอบด้วย 

๑)   ายสารบรรณ 
๒)   ายประชาสัมพันธ์ 
๓)   ายเลขานุการนักบริหาร  
๔)   ายสนับสนุน 
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานสารบรรณ งานเลขานุการนักบริหาร  

งานวิเทศสัมพันธ์ และงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมภายในและภายนอก สมช. 
(๒) ด าเนินการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของ สมช. 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ) กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ แบ่งโครงสร้างออกเป็น
  าย ประกอบด้วย 

๑)   ายพัสดุ 
๒)   ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
๓)   ายสนับสนุน 
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ รวมทั้งการจัดจ้าง ที่ปรึกษา งาน 

จ้างเหมาต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ส ารวจ ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อาคาร

สถานที่ และยานพาหนะของหน่วยงาน ให้คงสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน 
(๓) การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ และจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ 

รวมทั้งการตัดจ าหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ 
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(๔) บริหารจัดการด้านยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์ให้พร้อม เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ) กลุ่มงานบริหารการประชุม แบ่งโครงสร้างออกเป็น  าย ประกอบด้วย 
๑)   ายบริหารและประสานการประชุม 
๒)   ายบริการและจัดเลี้ยงการประชุม 
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร ประสาน และสนับสนุนการจัดประชุมสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ และการประชุมอื่น ๆ ของ สมช.  
(๒) ให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์ เอกสาร และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการ

ประชุม 
 

๘) ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  แบ่งโครงสร้างออกเป็น  าย 
ประกอบด้วย 

๑)   ายระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร 
๒)   ายสารสนเทศและฐานข้อมูล 
๓)   ายพัฒนาและบริการ 
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) เสนอแนะและก าหนดแนวทางการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และ 

การสื่อสาร และบริหารการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร 
(๒) บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และสื่อสาร การใช้งานเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ สมช. รวมทั้งระบบอุปกรณ์และสื่อสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น 

(๓) เสนอแนะและก าหนดแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล 
(๔) พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล และระบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (GIS) 

ของ สมช. 
(๕) ให้บริการด้านเทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน สมช. 
(๖) ประสานงานและสร้างเครือข่าย  เพ่ือการบูรณาการงานระบบฐานข้อมูล 

ด้านความมั่นคงเพ่ือสนับสนุนการบริหารกิจการความม่ันคงทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
(๗) เสนอแนะและพัฒนานโยบายและแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

สมช. 
(๘) พัฒนาบุคลากรของ สมช. ในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
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(๙) บริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๑๐) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานเลขานุการ
และภารกิจอืน่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แบ่งโครงสร้างออกเป็นส่วนงาน ประกอบด้วย 
๑) ส่วนงานระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๒) ส่วนงานพัฒนาระบบบริหาร  
๓)   ายสนับสนุน 
มีอ านาจหน้าที่ 
(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เกี่ยวกับ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการใน สมช. 
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการใน สมช. 
(๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง  

ต่าง ๆ และหน่วยงานภายใน สมช. 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓) ตรวจสอบภายใน มีอ านาจหน้าที ่
(๑) ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจของงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการ

บริหารงานและการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยค านึงถึงความ  
มีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ  
ส่วนราชการด้วย 

(๒) ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยงานรับตรวจทราบ 

(๓) จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และกรณีที่มีการประเมิน 
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ส่งส าเนาผลการประเมินให้กรมบัญชีกลางด้วย 

(๔) ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วม
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการ และ
ผลงานที่คาดหวังของผู้รับจ้าง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจาณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
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(๕) ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือ 
แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง กรณีท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

(๖) เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือน
กันยายน 

(๗) เสนอรายงานการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในเวลาอันสมควรหรือ 
อย่างน้อยทุก ๒ เดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่มี
ผลเสียหายต่อราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

(๘) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะให้ ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

(๙) ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง 
(๑๐) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

คณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการบรรลุ
เป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าส่วนราชการ 
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บทที่ ๓ 
รายงานการศึกษาสถานภาพการใช้ไอซีที 

 
ในบทนี้เป็นการน าเสนอผลการศึกษาสถานภาพการใช้ไอซีทีในปัจจุบันของส านักงานสภาความมั่นคง

แห่งชาติ (สมช.) ซึ่งประกอบด้วยสถานภาพปัจจุบันด้านระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายงานการ
ส ารวจความต้องการด้านไอซีที รายงานการสัมภาษณ์ท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และรายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจ 

โดยทีมที่ปรึกษาได้ส ารวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษา ผู้บริหารและผู้แทนจาก
ส านัก/กลุ่ม จ านวนทั้งสิ้น ๒๓ คน และการตอบแบบส ารวจของบุคลากรใน สมช. จ านวน ๑๘๐ คน ซึ่งได้
ด าเนินการเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
 
๓.๑  สถานภาพด้านไอซีทีในปัจจุบัน 

๓.๑.๑ ระบบเครือข่าย 
ระบบเครือข่ายของ สมช. ประกอบไปด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่าย LAN 

ที่รองรับ Gigabit Ethernet และ 10 Gigabit Ethernet มีเครือข่ายย่อยกระจายไปตามส่วนงาน แล้วเชื่อมต่อ
เข้าหากันเป็นเครือข่ายของ สมช. โดยมีศูนย์กลางของระบบเครือข่ายที่ตั้งอยู่ห้องเครื่องแม่ข่าย (Server Room) 
ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ชั้น ๔ ของอาคารโดยมี Gigabit Switch ที่รองรับ 10 
Gigabit Switch ท าหน้าที่เป็นเครือข่ายหลักกระจายการเชื่อมโยงไปยัง Distribute Switch จ านวน ๓ ชุด  
ท าหน้าที่เป็นเครือข่ายระดับกระจาย โดยกระจายแต่ละชั้นทั้งหมด ๔ ชั้น ระบบเครือข่ายใช้สายสัญญาณใยแก้ว
น าแสง (Fiber Optic) ส าหรับ Uplink ด้วยความเร็วขนาด 10 Gbps โดยที่ Switch เครือข่ายหลักและ Switch 
เครือข่ายระดับกระจายเป็นแบบ Manage Switch เครือข่ายระดับกระจายที่อยู่ประจ าแต่ละชั้น ท าหน้าที่
กระจายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงแบบระดับ Access ในแต่ละส่วนงาน ยังมีบางส่วนที่กระจายไปยัง 
Switch ย่อยขนาดเล็ก ตามรูปโครงสร้างระบบเครือข่าย สมช. ดังรูปที่ ๓-๑ 

การใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN มีการติดตั้ง Wireless Access Point กระจายไป
ตามชั้นต่าง ๆ ทั้งหมด ๒๐ ตัว ใช้เทคโนโลยีมาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g/n มีการใช้ช่วงความถ่ีทั้ง 2.4 GHz 
และ 5 GHz มีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายแบบ  WPA/WPA2-Personal การจัดการ
เครือข่ายไร้สายเป็นแบบควบคุมจากส่วนกลางโดยใช้ความสามารถในการควบคุม Wireless Access Point  
ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ Firewall  

ในการเชื่อมโยงเครือข่ายออกสู่ อินเทอร์เน็ตมีการเชื่อมโยงหลักไปที่เครือข่ายของส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ด้วยสายสัญญาณใยแก้วน าแสง ความเร็ว 100 Mbps โดยที่ความเร็วของ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 100 Mbps โดยมีปริมาณการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดโดยเฉลี่ยประมาณ 
50 Mbps บางครั้งใช้งานสูงสุดที่ประมาณ 70 Mbps ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างประเทศมีการใช้งาน
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อยู่ในช่วง 10-20 Mbps มีเครื่องแม่ข่ายบริการเครือข่ายพ้ืนฐานหลัก จ านวน ๔ เครื่อง ได้แก่ Web Server, 
Mail Server และ DNS Server (๒ เครื่อง) 

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส ารองเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านบริการ
อินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ที่ความเร็ว 20 Mbps 

ระบบเครือข่าย สมช. (ท าเนียบรัฐบาล) กับหน่วยงานของ สมช. ที่ศูนย์ราชการเชื่อมต่อด้วย
ความเร็วขนาด 50 Mbps เป็นการเชื่อมโยงด้วยระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ 
(Government Information Network : GIN) โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
การใช้งานเครือข่ายที่ศูนย์ราชการนอกจากใช้งานผ่านเครือข่าย GIN แล้ว ศูนย์ราชการยังมีจุดบริการ LAN 
ส าหรับใช้สาย UTP 

การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างอาคารจาก สมช. (ท าเนียบรัฐบาล) กับอาคาร ๒๐ 
(ท าเนียบรัฐบาล) เชื่อมต่อกันด้วยสายสัญญาณใยแก้วน าแสง ความเร็ว 1 Gbps  ภาพรวมของโครงสร้างระบบ
เครือข่าย สมช. แสดงดังรูปที่ ๓-๑  

 

 
รูปที่ ๓-๑ โครงสร้างระบบเครือข่าย สมช. 
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ซึ่งจากการศึกษาโครงสร้างระบบเครือข่าย พบว่า ในปัจจุบัน สมช. ยังไม่มี ระบบบริหารจัดการ
เครือข่าย (Network Management System) ที่มีประสิทธิภาพ 

ในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย พบว่า มีการใช้ Firewall SonicWall และ 
Virtual Firewall พร้อมจัดเก็บ Log ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์ที่มาพร้อม Firewall โดยติดตั้งที่
เครื่ องแม่ข่ าย  Logging นอกจากนั้ นยั งท าหน้ าที่ เป็น  IPS, Bandwidth Management, Web Filter, 
AntiVirus Gateway, Anti Spam Mail, NAT มี จ า กั ด ก า ร ใ ช้ ง า น แบนด์ วิ ด ธ์  youtube, multimedia 
streaming และปิดก้ัน P2P, BitTorrent เพ่ือรักษาการใช้งานบริการหลักของอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานได้ ส าหรับ
ระบบการพิสูจน์ตัวตนก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันยังไม่มีการน ามาใช้ 

การใช้งานเครื่องแม่ข่ายหลัก มีการใช้ระบบเทคโนโลยีเสมือนของ VMware มีการติดตั้ง 
VMWare ESX/ESXi  บนเครื่องหลักจ านวน ๗ เครื่อง ตามตารางแสดงรายละเอียดเครื่องแม่ข่ายจริง 
(Physical Server) แสดงดังตารางที่ ๓-๑ 
 
ตารางท่ี ๓-๑ แสดงรายละเอียดเครื่องแม่ข่ายจริง (Physical Server) 

ที ่ ชื่อ Server การท างาน CPU 
ความเร็ว 

GHz 
RAM 
GB 

ปีที่จัดหา OS หมายเหตุ 

๑ Vmhost01 VMWARE 6172 2.2 128GB ๒๕๕๒ ESX5.5 Dell R815 
๒ Vmhost02 VMWARE E5-2698 2.3 256GB ๒๕๕๘ ESX 6 Dell R630 
๓ Vmhost03 VMWARE E5-2698 2.3 256GB ๒๕๕๘ ESX 6 Dell R630 
๔ Vmhost04 VMWARE X5550 2.67 48GB ๒๕๕๒ ESX 5.5 Dell R710 
๕ Vmhost05 VMWARE X5550 2.67 48GB ๒๕๕๒ ESX 5.5 Dell R710 
๖ Vmhost06 VMWARE E5520 2.27 24GB ๒๕๕๒ ESX 5.5 Dell R710 
๗ Vmhost07 VMWARE X5450 3 12GB ๒๕๕๑ ESX 6 IBM X3650 
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เครื่องแม่ข่ายส่วนใหญ่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ติดตั้งระบบงานต่าง ๆ ตาม
รายละเอียดเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) แสดงดังตารางที่ ๓-๒ 
 
ตารางท่ี ๓-๒ แสดงรายละเอียดเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) จ านวน ๑๔ เครื่อง 

ที ่ Server OS CPUs 
Memory 

(MB) 
Harddisk 

(GB) 
ระบบงาน 

๑ vCenter 
Server 

SUSE Linux Ent 11 
(64 bit) 

2 8,192 133 Manage VMWare 

๒ Exchange 
Server 

MS Windows 2003 
Server Ent (32 bit) 

2 2,048 10 + 100 Mail Server (MS 
Exchange 2003) 

๓ DNS1 MS Windows 2003 
Server Ent (32 bit) 

1 512 8 DNS Server 

๔ DNS2 MS Windows 2003 
Server Ent (32 bit) 

1 512 8 DNS Server 

๕ Sharepoint 
Web Server 

MS Windows 2008 
Server Ent (64 bit) 

4 4,096 200 Web Server 
Sharepoint 2013 

๖ Intranet MS Windows 2003 
Server Ent (32 bit) 

4 4,096 80 ระบบสนับสนุน, 
ระบบวิจัยวิชาการ, 
(PHP, .NET, MS 
SQL 2000) 

๗ E-document MS Windows 2003 
Server Ent (32 bit) 

4 8,192 200 ระบบงาน 
สารบรรณฯ 

๘ SQL 2012 MS Windows 2008 
Server R2 (64 bit) 

8 8,192 800 MS SQL Server 
2012 (Sharepoint) 

๙ SQL 2014 MS Windows 2008 
Server R2 (64 bit) 

2 4,096 200 MS SQL Server 
2014 (ฐานข้อมูล
กลาง) 

๑๐ DPIS MS Windows 2012 
Server (64 bit) 

4 4,096 200 ระบบ DPIS 

๑๑ Intranet 
2015 

MS Windows 2012 
Server (64 bit) 

2 4,096 200 ระบบฐานข้อมูลกลาง 
สมช. 
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ที ่ Server OS CPUs 
Memory 

(MB) 
Harddisk 

(GB) 
ระบบงาน 

๑๒ E-Meeting 1 Red Hat 
Enterprise Linux 6 
(64 bit) 

2 2,048 100 ระบบ E-Meeting 

๑๓ E-Meeting 2 Red Hat 
Enterprise Linux 6 
(64 bit) 

2 4,096 500 ระบบ E-Meeting 

๑๔ Logging MS Windows 2008 
Server R2 (64 bit) 

4 4,096 200 เก็บ Log Firewall 

 
ระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย ใช้ระบบ SAN (Storage Area Network) 
Dell EqualLogic PS6000 จ านวน ๒ ชุด 
- ชุดแรก 12 TB  Raid 5 (สมช. ท าเนียบรัฐบาล) 
- ชุดที่สอง 6 TB  Raid 5 (สมช. ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ) 

 
การส ารองข้อมูล 
- การส ารองข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย ในกรณีของเครื่องแม่ข่าย

เสมือนจะมีการส ารองข้อมูล ทุก ๓ ชั่วโมง และท าการส ารองข้อมูลไปยังอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลบน
เครือข่าย ที่ สมช. ศูนย์ราชการ ทุกวัน 

- นอกจากนั้นยังท าการส ารองข้อมูลเครื่องแม่ข่ายเสมือนลงบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก 
(External Harddisk) วันละ ๑ ครั้ง 
 

ปัญหาการใช้งาน 
การใช้งานระบบเครือข่ายใน สมช. ยังไม่มีการใช้ระบบพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 

 
๓.๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware, Software) และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

(๑) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
- การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์  มีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Personal 

Computer (PC) และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) 
(๒) ซอฟต์แวร์ (Software) 

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ Microsoft Windows XP 
และ Microsoft Windows 7  
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- ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน Microsoft Office 2007  
- โปรแกรมป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ มีการใช้ AntiVirus แบบ Free License 

(๓) อุปกรณ์ต่อพ่วง 
- มีการใช้ External Harddisk และ แฟลชไดรฟ์ (flash drive) ในการจัดเก็บข้อมูลจาก

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องพิมพ์ (Printer) มีการใช้งานร่วมกันโดยเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายของ สมช. 

(Network Printer Sharing) 
- เครื่องสแกนเอกสาร (Scanner) มกีารใช้งานทุกหน่วยงาน แต่สแกนเอกสารได้ช้า หลาย

หน่วยงานต้องการเครื่องสแกนเอกสารที่มีความเร็วสูง และสแกนได้ครั้งละหลาย ๆ หน้าแบบอัตโนมัติ 
 

๓.๑.๓ ระบบสื่อสารภายใน สมช.  
การบริหารจัดการและการสื่อสารภายในองค์กร มีการน าซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ มาใช้

สนับสนุนในการปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสาร สรุปประเด็นได้ดังนี้ 
(๑) บุคลากรส่วนใหญ่ใช้อีเมลอ่ืนที่ไม่ใช่ของ สมช. (@nsc.go.th) ส าหรับการสื่อสารและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลในการปฏิบัติงาน เนื่องจากประสบปัญหาในการใช้งาน อาทิ ความไม่ยืดหยุ่นของระบบ 
ระบบไม่สามารถรับส่งข้อมูลได้ เป็นต้น นอกจากนี้หน่วยงานภายใน สมช. บางหน่วยงานได้จัดท าอีเมลกลาง
เพ่ือใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกร่วมกัน  แต่พบว่าบุคลากรโดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการใช้
อีเมลของหน่วยงานจะสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์อันดีของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 

(๒) ส านักและกลุ่มงานส่วนใหญ่มีการใช้ Line เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ในเรื่องที่ไม่มี
ชั้นความลับ โดยมีการสร้าง Line ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มของส านัก และกลุ่มของส านักและหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

(๓) การใช้งาน Facebook พบว่าบางส านักมีการใช้งานเพ่ือการติดต่อสื่อสารและส่งเอกสารที่ 
ไม่มีชั้นความลับ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่ใช้ Facebook ในการท างานเนื่องจากมีความเห็นว่าไม่ปลอดภัย 

(๔) มีบางส านักที่มีการจัดเก็บและแชร์ข้อมูลบน Dropbox เพ่ือติดตามงานและแชร์ข้อมูลให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเป็นเอกสารที่ไม่มีชั้นความลับ 

(๕) การใช้ระบบประชุมทางไกลยังคงพบปัญหาและอุปสรรคในการใช้งาน 
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๓.๑.๔ สถานภาพปัจจุบันของระบบสารสนเทศ 
จากการส ารวจสถานภาพปัจจุบันของการใช้งานระบบสารสนเทศของ สมช. พบว่า ปัจจุบัน

ระบบสารสนเทศท่ีใช้งานอยู่มีทั้งหมด ๑๘ ระบบ โดยติดตั้งระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานไว้ใน
เครื่องแม่ข่ายส่วนกลาง ทุกหน่วยงานใน สมช. สามารถใช้งานระบบสารสนเทศทั้งหมดผ่านระบบเครือข่าย
ภายใน รายการระบบสารสนเทศในปัจจุบันของ สมช. แสดงดังตารางที่ ๓-๓ 
 
ตารางท่ี ๓-๓ แสดงรายการระบบสารสนเทศปัจจุบันของ สมช. 

ล าดับ ระบบสารสนเทศ หมายเหตุ 
๑.  ระบบการขอใช้รถส่วนกลาง  
๒.  ระบบการขอใช้ห้องประชุม  
๓.  ระบบการลา  
๔.  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
๕.  ระบบบริหารโครงการตามแผนยุทธศาสตร์  
๖.  ระบบจัดการข้อมูลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการขององค์กร 
 

๗.  ระบบบุคลากร (DPIS)  
๘.  เว็บไซต์ของ สมช.  
๙.  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย  

๑๐.  ระบบบริหารจัดการข้อมูล (SharePoint)  
๑๑.  ระบบบริหารโครงการตามแผนยุทธศาสตร์  พัฒนาขึ้นใหม่และอยู่ระหว่างทดลองใช้งาน 
๑๒.  ระบบจัดการข้อมูลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการขององค์กร  
พัฒนาขึ้นใหม่และอยู่ระหว่างทดลองใช้งาน 

๑๓.  ระบบบุคลากร  พัฒนาขึ้นใหม่และอยู่ระหว่างทดลองใช้งาน 
๑๔.  ระบบการลา  พัฒนาขึ้นใหม่และอยู่ระหว่างทดลองใช้งาน 
๑๕.  ระบบการขอใช้รถส่วนกลาง พัฒนาขึ้นใหม่และอยู่ระหว่างทดลองใช้งาน 
๑๖.  ระบบการขอใช้ห้องประชุม พัฒนาขึ้นใหม่และอยู่ระหว่างทดลองใช้งาน 
๑๗.  ระบบสารสนเทศด้านความมั่นคง  พัฒนาขึ้นใหม่และอยู่ระหว่างทดลองใช้งาน 
๑๘.  ระบบการบริหารงานพัสดุ พัฒนาขึ้นใหม่และอยู่ระหว่างทดลองใช้งาน 

 
จากการส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศ เพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน พบว่า 
(๑) ทุกส านักและกลุ่มงานมีการใช้งานระบบอินทราเน็ต ของ สมช. ได้แก่ ระบบการลา ระบบ

จองรถยนต์ ระบบจองห้องประชุม และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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(๒) โดยส่วนใหญ่เอกสารที่เป็นทางการและมีการก าหนดชั้นความลับจะใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเอกสารภายใน สมช. 

(๓) ระบบบริหารจัดการข้อมูล (SharePoint) โดยส่วนใหญ่ส านักต่าง ๆ ไม่ได้ใช้งาน เนื่องจาก
ใช้งานไม่สะดวก  

(๔) บางส านักมีการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของ สมช. ที่ได้มีการพัฒนาไว้ แต่พบว่า
ข้อมูลไม่มีการอัพเดท 

(๕) มีส านักที่จัดท าเว็บไซต์ของส านักเอง ได้แก่ ส านักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการ
ป้องกันประเทศ (สตป.) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส านัก และให้ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ เช่น วาระการ
ประชุม รายงานการประชุม 

(๖) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ของ สมช. ใช้โปรแกรม Microsoft Exchange 
Version 2003 โดยเปิดให้ใช้งานแบบ web email 

 
ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ 
(๑) การใช้งานระบบอินทราเน็ต ไม่รองรับกับ Web browser รุ่นใหม่ ใช้ได้แต่กับ IE ต่ ากว่า

เวอร์ชัน ๑๐ 
(๒) ระบบอินทราเน็ตเปิดใช้งานได้เฉพาะในส านักงาน เช่น ระบบการลา ระบบการจองรถ 

ระบบการจองห้องประชุม ต้องการให้สามารถเข้าใช้ระบบจากเครือข่ายภายนอกได้ 
(๓) มีระบบสารสนเทศหลายระบบที่ สมช. พัฒนาขึ้น แต่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ เนื่องจาก

ข้อมูลไม่อัพเดท และไม่มีการใช้งานอย่างจริงจัง 
 

๓.๑.๕ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านไอซีที 
จากการส ารวจผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านไอซีทีของ สมช.  

ที่ผ่านมา พบว่า มีบุคลากรของ สมช. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านไอซีที เช่น 
- การจัดการงานเอกสารอย่างมืออาชีพ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007 
- หลักสูตร TR - 1 การดูแลบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และการ ป้องกันก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ 
- วิธีการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) ด้านการเขียนหนังสือ

ราชการ 
- หลักสูตรการใช้งาน Microsoft office xp : word ในโครงการวางระบบและพัฒนากลไกการ

พัฒนาข้าราชการด้วยวิธีการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
- การประชุมสัมมนาข้าราชการด้วยระบบ E–learning 
- หลักสูตร “Mind Map เครื่องมือพัฒนาความจ าเพ่ือความส าเร็จของงาน” 
- ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล 
- WINDOWS VISTA 
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- การแก้ปัญหาเบื้องต้นเก่ียวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
และพบว่า สมช. ไม่มีบุคลากรที่มีต าแหน่งทางด้านไอที ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารขององคก์รของ สมช. โดยตรง 
 

๓.๑.๖ สรุปผลการด าเนินงานด้านไอซีทีเปรียบเทียบกับแผนการลงทุนประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
สรุปผลการด าเนินงานด้านไอซีทีในปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีทีให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคง

ปลอดภัยรองรับความต้องการของพันธกิจของ สมช.  มีแผนในการด าเนินงานรวม ๑๗ โครงการ มีการ
ด าเนินการทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๔ 

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ เพ่ือสนับสนุนในการเป็นองค์กร
หลักด้านความมั่นคงของประเทศ มีแผนในการด าเนินงานรวม ๑๐ โครงการ มีการด าเนินการทั้งสิ้น ๕ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีธรรมา 
ภิบาล สมช. ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในการด าเนินงานตามแผน 

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้ไอซีทีของ
บุคลากร ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในการด าเนินงานตามแผน 

รายละเอียดการด าเนินงานตามตารางสรุปผลการด าเนินงานด้านไอซีทีเปรียบเทียบกับแผนการ
ลงทุนประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ แสดงดังตารางที่ ๓-๔ 

 



                       แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๓-๑๐ 

ตารางที่ ๓-๔ สรุปผลการด าเนินงานด้านไอซีทีเปรียบเทียบกับแผนการลงทุนประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

หมายเหต ุ
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ : 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไอซีทีให้มี
ประสิทธิภาพและความ
มั่นคงปลอดภัยรองรับ
ความต้องการของพันธกจิ
ของ สมช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แผนงานจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ใหม่ 
๑.๑ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย ส่วน Infrastructure 

 
 
 

  
๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
 
 

  
 
 

  

๑.๒ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ส่วน ศูนย์ราชการ 

 
 

 ๒,๕๐๐,๐๐๐ -      

๑.๓ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์
ส่วน Internet Data Center 

 
 

   ๒,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๕๐๐,๐๐๐   

๑.๔ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ 

๗๕๐,๐๐๐ 
 

- ๗๕๐,๐๐๐ 
 

-      

๑.๕ โครงการจัดหาเครื่องสแกน
เอกสาร (Scanner) 

๘๐,๐๐๐ - ๓๒๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ จัดซื้อจ านวน 
๔ ชุด 

๓๒๐,๐๐๐  
(๑๖ ชุด) 

 

๑.๖ โครงการจัดหาระบบปฏบิัติการ
เสมือนแบบเดสก์ท็อป (Virtual 
Desktop) 

 
 

     ๒,๐๐๐,๐๐๐ -  

๑.๗ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายส าหรับจัดเก็บข้อมูล 

๒๐๐,๐๐๐  
(๔๕๐,๐๐๐) 

       

๒. แผนงานจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทดแทน 
๒.๑ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์

ลูกข่าย 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

๑,๐๕๐,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 

๑,๑๔๐,๐๐๐ 

 
 

(๓๘ ชุด) 
 

 
๔๐ ชุด 

๗๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
ปี ๒๕๕๙ จัดซื้อ ๔๐ 
ชุด ๗๘๐,๐๐๐ 

 
  



                       แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๓-๑๑ 

ตารางที่ ๓-๔ สรุปผลการด าเนินงานด้านไอซีทีเปรียบเทียบกับแผนการลงทุนประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

หมายเหต ุ
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

 ๓. แผนงานจัดหาอุปกรณ์เครือขา่ย 
๓.๑ โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย

หลัก 

   
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
 

 
(๒๕๐,๐๐๐) 

   

๓.๒ โครงการจัดหาอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภยัเครือข่ายหลัก 

  ๓,๐๐๐,๐๐๐    
(๒๕๐,๐๐๐) 

   

๓.๓ โครงการจัดหาระบบการ
เช่ือมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หลัก 

  ๗๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐  
 

๗๐,๐๐๐  
 

จัดหาระบบเชื่อมโยง
เครือข่าย อินเทอร์เน็ต 
๑๕๐,๐๐๐ บาท ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
- ๒๕๕๙ 

๓.๔ โครงการจัดหาระบบการ
เช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างศูนย์
ราชการ 

  ๖๐๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐  
 

๗๐,๐๐๐  
 

 

๓.๕ โครงการจัดหาอุปกรณ์การ
เช่ือมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระหว่างศูนย์ราชการ 

  ๗๐,๐๐๐ -      

๓.๖ โครงการระบบเครือข่ายภายใน
อาคาร 

    ๖๐๐,๐๐๐ -   
 

ด าเนินการด้วยงบป ี
๒๕๕๘ 

๓.๗ โครงการระบบเครือข่ายไร้สาย     ๑,๕๐๐,๐๐๐    รวมกับ Firewall 

๓.๘ โครงการ Data Center   ๓,๐๐๐,๐๐๐ -      

๓.๙ โครงการระบบเครือข่ายส าหรับ
ศูนย์ราชการ 

  ๕,๐๐๐,๐๐๐ -      

๓.๑๐ โครงการระบบบริหารจัดการ
เครือข่าย 

  ๑,๕๐๐,๐๐๐ -      



                       แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๓-๑๒ 

ตารางที่ ๓-๔ สรุปผลการด าเนินงานด้านไอซีทีเปรียบเทียบกับแผนการลงทุนประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

หมายเหต ุ
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

 ๓.๑๑ โครงการบริหารจัดการระบบ
จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง 

  ๑,๕๐๐,๐๐๐ -   
 

  จัดซื้อโปรแกรม 
SharePoint , MS 
SQL  

๓.๑๒ โครงการระบบมาตรฐานความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

      ๔๐๐,๐๐๐  
(ใช้งบประมาณ

ปี ๒๕๕๙) 

 

๔. แผนงานจัดหาโปรแกรมระบบ 
๔.๑ โครงการระบบจัดการจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ์

   
๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

   
๗๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

 

๔.๒ โครงการจัดหาโปรแกรมจัดการ
เอกสารส านักงาน 

    
(จัดซื้อ ๕๐ 

ชุด) 

๔,๘๐๐,๐๐๐  
(จัดซื้อ ๑๕๐ 

ชุด) 

  ปี ๒๕๕๙ จัดซื้อ ๔๐ 
ชุด 

๔.๓ โครงการจัดหาโปรแกรม Anti-
Virus 

  ๔๐๐,๐๐๐ -      

๔.๔ โครงการต่ออายุลิขสิทธิ์
โปรแกรม Anti-Virus 

    ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ -  

๕. แผนงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๕.๑ โครงการบ ารุงรักษาอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

     
 

๓,๑๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
 

๓,๗๒๐,๐๐๐ 

 
 

๑,๗๒๐,๐๐๐ 

 
ปี ๒๕๕๙ 
๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท 

 
  



                       แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๓-๑๓ 

ตารางที่ ๓-๔ สรุปผลการด าเนินงานด้านไอซีทีเปรียบเทียบกับแผนการลงทุนประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

หมายเหต ุ
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนา
ระบบสารสนเทศแบบ
บูรณาการ เพื่อสนับสนุน
ในการเป็นองค์กรหลัก
ด้านความมั่นคงของ
ประเทศ 

๑. แผนงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมลู
และมาตรฐานข้อมูล เพื่อการแลกเปลีย่น
ข้อมูลระหว่างส่วนงาน 
๑.๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของ 

สมช. 

 
 
 
 

๗๔๘,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

 
  

  
 
 

  
 
 

  
 
 
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๑.๒ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลาง 

 
 

 ๘,๕๒๖,๐๐๐  -    
(๔,๐๐๐,๐๐๐) 

 ใช้งบประมาณปี ๒๕๕๗ 
จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๓ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการข่าว 

 
 

   ๑,๑๔๒,๐๐๐  -    

๒. แผนงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจดัการ (Back Office) 
๒.๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ด้านความมั่นคง 

 
 
  

  
 
  

  
 
 

๑,๕๒๖,๐๐๐  

 
 
 
 

 
 
  

 งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท 
พัฒนาร่วมกับระบบพัสดุฯ 
โดยใช้งบประมาณ ป ี
๒๕๕๘ 

๒.๒ โครงการพัฒนาระบบบุคลากร     ๑,๖๐๒,๐๐๐    พัฒนาพร้อมกับระบบ
ฐานข้อมูลกลาง 

๒.๓ โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ     ๙๓๘,๐๐๐ -    ใช้ระบบ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลาง 

๒.๔ โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง       ๙๓๘,๐๐๐ -  

๒.๕ โครงการพัฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์       ๙๓๘,๐๐๐   

๒.๖ โครงการพัฒนาระบบบัญช ี       ๑,๓๔๖,๐๐๐ -  

๒.๗ โครงการพัฒนาระบบการเงินรับ
การเงินจ่าย 

      ๑,๑๑๘,๐๐๐ -  



                       แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๓-๑๔ 

ตารางที่ ๓-๔ สรุปผลการด าเนินงานด้านไอซีทีเปรียบเทียบกับแผนการลงทุนประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

หมายเหต ุ
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : 
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
น า ICT มาใช้ในการ
บริหารจัดการอย่างมธีรร
มาภิบาล 

๑. แผนการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

น าไอซีที มาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร 

 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
- 

 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐  

 
 
- 

 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐  

 
 
- 

 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐  

 
 
- 

 
 
ไม่ได้
งบประมาณสบับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนา
ทักษะ ความรู้ ขีด
ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ไอซีทีของ
บุคลากร 

๑. แผนการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๑ โครงการพัฒนาผู้ดูแลระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 
 
๓๔๐,๐๐๐ 
 

 

 
 

- 
 

 

 
 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
- 

 
 

 
 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
 

- 
 

 

 
 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
 

- 
 

 

 
 
ไม่ได้รับงบประมาณ 
เนื่องจากต้องน าไปใส่ใน
งบฝึกอบรม 

๑.๒ โครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีด
ความสามารถดา้นไอซีทีส าหรับบุคลากร 

๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ - ศทส. ไม่ได้รับผิดชอบใน
การของบประมาณ
ฝึกอบรม 

 
 

 



                       แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ์    ๓-๑๕ 

๓.๒  รายงานการส ารวจความต้องการทางด้านไอซีที 
๓.๒.๑ ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 

ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ที่มีการใช้งานในหน่วยงาน
ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีการใช้ที่ห้องประชุมของส านักงานฯ ส่วนการใช้งานส าหรับบุคลากร
ภายในส านักงานฯ มีความต้องการใช้ระบบ Video Conference แบบ Software บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ 
คอมพิวเตอร์ Notebook หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก 

 
๓.๒.๒ ระบบเครือข่าย 

การเชื่อมโยงของระบบเครือข่ายระหว่าง สมช. (ท าเนียบรัฐบาล) กับ สมช. (ศูนย์ราชการ) มีความ
ต้องการที่จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายทดแทนในกรณีที่อุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายมีอายุ
การใช้งานมากกว่า ๕ ปี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพส าหรับการใช้งานในอนาคต โดยอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่อง
แม่ข่ายประกอบไปด้วย 

- Server ที่รองรับระบบ Virtualization  
- Data Storage (SAN) 
- Firewall  
- Switch / Router 
- Wireless System 
- ระบบท าความเย็นห้องเครื่องแม่ข่าย 

 
๓.๒.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware, Software) และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

(๑) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยส าหรับรองรับอัตราเจ้าหน้าที่ใหม่ที่จะเพ่ิมข้ึน 

(๒) ซอฟต์แวร์ (Software) 
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ Microsoft Windows 
- ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน Microsoft Office 
- Communication Center เช่น ระบบการประชุม 

(๓) อุปกรณ์ต่อพ่วง 
- เพ่ิมจ านวนเครื่องพิมพ์ (Printer) ที่เพียงพอกับการใช้งานได้อย่างสะดวก  
- เพ่ิมจ านวนเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) ที่เพียงพอกับการใช้งานและมีความรวดเร็วใน

การสแกนเอกสาร 
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๓.๒.๔ ICT Security 
มีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย ทั้งระบบสารสนเทศ

ของ สมช. และความปลอดภัยของ BYOD (Bring Your Own Device) เพ่ือความมั่นใจในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ในการช่วยปฏิบัติงาน 
 

๓.๒.๕ ระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศที่ต้องการพัฒนาเร่งด่วน มีดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น

สองส่วน คือ 
- ระบบบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงระหว่างส านักภายใน สมช. 
- ระบบบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงระหว่ง สมช. และ ส่วนราชการอ่ืนที่ปฏิบัติงาน

ด้านความมั่นคง 
(๒) ระบบคลังความรู้ด้านมั่นคง 

- ระบบบันทึกหนังสือราชการ 
- ระบบบทสรุปผู้บริหาร  
- ระบบสืบค้นข้อมูลด้านความมั่นคง 

(๓) ระบบมอบหมายงาน  ระบบการติดตามงาน และระบบรายงานผลการด าเนินงาน 
- ระบบส าหรับติดตามภายใน สมช. 
- ระบบติดตามผลการด าเนินงาน ที่เก่ียวข้องกับงานด้านมั่นคงของส่วนราชการอ่ืน 

(๔) ระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนาจังหวัดภาคใต้  
(๕) ระบบ GIS ด้านความมั่นคง 
(๖) เว็บไซต์ของ สมช. 

- ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัย และสร้างช่องทางให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
- ระบบประชาพิจารณ์ 
- ระบบรับแจ้งข่าวสารด้านความม่ันคงจากประชาชน 

(๗) ระบบอ่ืน ๆ  
- ระบบห้องสมุด 
- ระบบ e-Learning เช่น ระบบเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  
- ระบบงบประมาณ 
- ระบบจัดเก็บสื่อ 
- ระบบรวบรวมสื่อ เอกสารการบรรยายของวิทยากร 
- ระบบจองวิทยากร 
- เก็บประวัติวิทยากร  
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๓.๒.๖ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านไอซีที 
นอกเหนือจากการก าหนดนโยบายและการพัฒนาระบบสารสนเทศแล้ว สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยใน

การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายในองค์กรคือ ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของบุคลากร 
ซึ่งการส ารวจพบว่าบุคลากรยังคงมีความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี หลักสูตรดังนี้ 

(๑) หลักสูตรอบรมในระดับสูงส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทางด้านไอซีที  เช่น Database 
Management System 

(๒) หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับบุคลากรภายใน สมช. 
(๓) หลักสูตรสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในระบบงานไอซีทีที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 

เช่น เจ้าหน้าที่การเงินการคลัง เจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าที่พัสดุ 
(๔) หลักสูตรทางด้าน Graphic เช่น การสร้าง infographic เพ่ือการน าเสนอ 
(๕) หลักสูตรด้าน Network Security 
(๖) หลักสูตร Web develop 
(๗) หลักสูตรการสัมมนา ICT อ่ืน ๆ 

 
ข้อเสนอแนะทางด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านไอซีที 
ควรมีการอบรมการใช้ไอทีสม่ าเสมอเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้ไอซีที และสร้างวัฒนธรรมการใช้

ไอซีทีในการท างานให้กับบุคลากรของ สมช. โดยสิ่งที่สิ่งที่บุคลากรทุกคนใน สมช. จ าเป็นต้องรู้ คือกฏหมาย
การกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 
๓.๒.๗ ปัจจัยของความส าเร็จในการน าเอาระบบไอซีทีมาใช้ในการปฏิบัติงานของ สมช. 

(๑) หน่วยงานภายนอกต้องให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคง ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 

(๒) ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ มีนโยบายชัดเจนในการใช้ระบบไอซีที ก าหนดทิศทางของ
องค์กร มุ่งมั่นชี้น าบุคลากรในการใช้ไอซีทีภายในองค์กร มีนโยบายประกาศให้ทุกส่วนงานใช้ระบบไอซีทีอย่าง
จริงจัง 

(๓) บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญ ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนก าลังคน พัฒนาคน ให้มีความรู้ ความ
ช านาญ มีระบบสวัสดิการที่เหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการใช้
ไอซีทีในองค์กร ให้บุคลากรมีทัศนคติและเห็นถึงประโยชน์อันยิ่งยวดในการใช้ไอซีทีเพ่ือการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนสร้างความตระหนักด้านจรรยาบรรณ การเรียนรู้ผลกระทบด้านการเป็นหน่วยงานความมั่นคง  
เป็นต้น 
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(๔) สมช. ต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสนองต่อการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และมีงบประมาณ
ด้านไอซีทีท่ีเหมาะสม 

(๕) การปรับปรุงกฎระเบียบ ให้เอ้ือต่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็น
รูปธรรม 

(๖) ระบบสารสนเทศต้องมีการออกแบบระบบที่ดี ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน 
สามารถใช้งานได้ดี ง่าย สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา มีความปลอดภัย มีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและตัดสินใจได ้

 
๓.๒.๘ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบไอซีทีของ สมช. 

(๑) ระบบไอซีทีควรรองรับการด าเนินงานตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบโจทย์การ
ท างานภายใน สมช. และรองรับการเข้าถึงข้อมูลที่มีชั้นความลับในระดับต่าง ๆ  

(๒) ระบบไอซีทีควรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งหมด สามารถ
เรียกดูได้ทันที และมีห้องปฏิบัติการส าหรับเรียกดูข้อมูลที่เชื่อมโยงทุกกระทรวงได้  

(๓) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาต้องน่าสนใจ ใช้งานได้ง่าย สะดวก ครบถ้วน และตอบสนองการ
ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งระบบสารสนเทศบางระบบที่มีข้อมูลทั่วไปไม่กระทบต่อความมั่นคงควรสามารถเข้า
ใช้งานจากภายนอกได ้

(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบเครือข่ายและเครือข่ายไร้สายต้องมีความเสถียร 
(๕) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป 
(๖) ต้องมีนโยบายในการให้บุคลากรบันทึกข้อมูลในระบบ มีการติดตามการใช้ระบบอย่าง

จริงจัง สามารถวัดได้ บอกได้ถึงปัญหาและอุปสรรค มีการก าหนดหลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน 
(๗) ควรมีการใช้ประโยชน์จาก Cloud Services เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้ระหว่าง

หน่วยงานใน สมช. ที่ตั้งอยู่คนละที่ 
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๓.๓  รายงานการสัมภาษณ์ท่านเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
ท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลเอกทวีป เนตรนิยม) ได้ให้เกียรติที่ปรึกษาเข้าสัมภาษณ์

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในประเด็นของวิสัยทัศน์ด้านไอซีทีเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กร สามารถสรุป
ประเด็นได้ดังนี ้

๑. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการให้ สมช.ด าเนินการ และต้องใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ 
(๑) ระบบราชการจะต้องมีระบบไอทีที่สมบูรณ์ เพ่ือช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะข้อมูลด้านความม่ันคงจะต้องสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้บังคับบัญชาได้ตามที่ร้องขอ 
(๒) นโยบายของรัฐบาลในเรื่องการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ปัจจุบันหน่วยงานราชการ

หลายหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องด้านความมั่นคง ได้มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคงขึ้นมาใช้
ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาวิเคราะห์ในด้านความมั่นคง
ของประเทศได้ แต่พบว่าข้อมูลของทุกหน่วยงานไม่ได้ถูกเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกัน รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ท า
การบรูณาการข้อมูลด้านความมั่นคงเข้าด้วยกัน โดยให้แนวปฏิบัติว่า ไม่ต้องน าข้อมูลมาเก็บไว้ที่หน่วยงาน แต่
ท าอย่างไรจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานข้อมูลได้ในยามที่ต้องการ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องเป็นข้อมูลที่
ทันสมัยเสมอ มั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกต้อง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และครบถ้วน โดยในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ทุกส านัก
และกลุ่มงานท าการวิเคราะห์และส ารวจข้อมูลของตนเองว่ามีข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง รวมถึงมี
ข้อมูลที่เก่ียวข้องด้านความมั่นคงอยู่ที่หน่วยงานใดบ้าง ให้จัดท าไปพร้อมกันทั้งหมด และรายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานทุก ๓ เดือน 

๒. การสื่อสารข้อมูลใน สมช. 
(๑) ปัจจุบันใช้การประสานงานตรงไปยังหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ในรูปแบบของการท าเป็น

หนังสือ กรณีเร่งด่วนก็จะติดต่อเพ่ือขอข้อมูลก่อนแล้วมีหนังสือแจ้งไปภายหลัง 
(๒) มีการใช้ Line ติดต่อสื่อสาร ในเรื่องที่ไม่มีชั้นความลับ ใช้ส าหรับรายงานในเรื่องทั่วไป หรือ

รายงานด่วน หากข้อมูลนั้นเคยมีชั้นความลับก็จะต้องถือว่าข้อมูลนั้นมีชั้นความลับด้วย คนส่งข่าวจะต้องระวัง
และตระหนักในสิ่งเหล่านี้ด้วย 

(๓) ถ้าจะท า Private Line ต้องมั่นใจว่าสามารถป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหล และมีความปลอดภัย 
๓. ความต้องการระบบสารสนเทศ 

(๑) ต้องการระบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการ เพ่ือดูความคืบหน้าการด าเนินงานของ
หน่วยงานภายใน สมช  . ได ้

(๒) การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง เป็นการรับข้อมูลด้านความมั่นคงจากประชาคมข่าว
กรองมาวิเคราะห์ อะไรที่เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ สามารถค้นหาข้อมูลด้วยค าค้น (key 
word) แล้วได้ข้อมูลขึ้นมาท้ังหมด 

(๓) จะมีการตั้งสถาบันด้านความมั่นคง เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ ด้านความมั่นคง
ทั้งหมด 
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(๔) ต้องการข้อมูลจากกล้อง CCTV ตามสถานที่ส าคัญเช่น ท่าอากาศยาน หรือส านักงานตรวจ
คนเข้าเมือง เพ่ือน าข้อมูลด้านความม่ันคงมาบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

(๕) ข้อมูลอัตลักษณ์ (DNA ลายนิ้วมือ ม่านตา) มอบให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมรับไป
ด าเนินการ มีสถาบันนิติเวชเป็นเจ้าภาพ ส่วน สมช. เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

(๖) ข้อมูลบทสรุปผู้บริหารของทุกส านักและกลุ่มงานในแต่ละเรื่อง ที่มีการอัพเดตข้อมูลเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์ ข้อมูลต้องมีความทันสมัย บอกด้วยว่าอัพเดตครั้งสุดท้ายเมื่อไร 

(๗) ต้องการข้อมูล GIS สามารถแสดงแผนที่ที่สัดส่วน ๑:๔,๐๐๐ 
๔. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระบบไอซีทีของ สมช. 

(๑) ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ถึงแม้ว่าข้อมูลจะไม่มีชั้นความลับ ก็ต้องมีการป้องกันไม่ให้
ถูกโจมตีเช่นกัน เพราะเป็นภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือขององค์กร 

(๒) ความถูกต้องของข้อมูล ต้องค านึงถึงตลอดเวลา 
(๓) ความทันสมัยของระบบ ที่สามารถพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ รับระบบใหม่ ๆ ได้ 

๕. ปัจจัยของความส าเร็จในการน าเอาระบบไอซีทีมาใช้ในการปฏิบัติงานของ สมช. 
(๑) ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน เป็นห่วงเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล ไม่ห่วงภายใน

องค์กร 
(๒) บุคลากรจะต้องมีความมุ่งมั่น ที่จะใช้ประโยชน์จากระบบที่ท าขึ้นมา ระบบต้อง user 

friendly พอสมควร ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ง่าย ดี reliable และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานได้จริง 
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๓.๔  รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ารวจ ประกอบด้วย 

๑. ผู้ตอบแบบส ารวจ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๘๐ คน จากจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น ๒๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๗๔.๐๗ 

๒. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ จ าแนกตามส่วนงานที่ให้ข้อมูล แสดงดังตารางที่ ๓-๕ 
  

ตารางท่ี ๓-๕ แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบส ารวจ จ าแนกตามส่วนงาน 
ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑.  ส่วนกลาง ๑๕ ๘.๓๐ 
๒.  ส านักงานเลขาธิการ (สลก.) ๔๒ ๒๓.๓๐ 
๓.  ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ (สภน.) ๑๖ ๘.๙๐ 
๔.  ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ (สรป.) ๑๔ ๗.๘๐ 
๕.  ส านักนโยบายและแผนความมั่นคง (สนผ.) ๑๒ ๖.๗๐ 

๖.  
ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้าม
ชาติ (สภช.) 

๑๓ ๗.๒๐ 

๗.  
ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและ
ประเทศรอบบ้าน (สชป.) 

๑๘ ๑๐.๐๐ 

๘.  
ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้
และชนต่างวัฒนธรรม (สชต.) 

๑๐ ๕.๖๐ 

๙.  ส านักประเมินภัยคุกคาม (สปภ.) ๖ ๓.๓๐ 

๑๐.  
ส านักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกัน
ประเทศ (สตป.) 

๗ ๓.๙๐ 

๑๑.  กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ๖ ๓.๓๐ 
๑๒.  กลุ่มงานกฎหมาย (กกม.) ๔ ๒.๒๐ 
๑๓.  ตรวจสอบภายใน ๒ ๑.๑๐ 
๑๔.  กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง ( กพอ. / ปศท. ) ๕ ๒.๘๐ 

๑๕.  
เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) 

๑๐ ๕.๖๐ 

รวม ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ ๒ ความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 
๑. การใช้งานใช้อินเทอร์เน็ตส่วนกลางของ สมช. แสดงดังตารางที่ ๓-๖ 
 
ตารางท่ี ๓-๖ แสดงข้อมูลการใช้งานใช้อินเทอร์เน็ตส่วนกลาง 

ล าดับที่ รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑.  ไม่ใช้ ๑ ๐.๖๐ 
๒.  ใช้ ๑๗๕ ๙๗.๒๐ 
๓.  ไม่ระบุ ๔ ๒.๒๐ 

รวม ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๓-๖ แสดงถึงข้อมูลการใช้งานใช้อินเทอร์เน็ตส่วนกลางของ สมช. พบว่าผู้ตอบแบบ
ส ารวจส่วนใหญ่ใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนกลางคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๐ และไม่ได้ใช้งาน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐ 

 
๒. ความคิดเห็นด้านความรวดเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน สมช. แสดงดังตารางที่ ๓-๗ 
 
ตารางท่ี ๓-๗ แสดงระดับความคิดเห็นด้านความรวดเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน สมช. 

ล าดับที่ รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑.   ช้า ๒๔ ๑๓.๓๐ 
๒.  ปานกลาง ๑๔๒ ๗๘.๙๐ 
๓.  เร็ว ๑๓ ๗.๒๐ 
๔.  ไม่ระบุ ๑ ๐.๖๐ 

รวม ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
จากตารางที่ ๓-๗ พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เห็นว่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมี

ความเร็วระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๐ รองลงมาเห็นว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในช้า คิดเป็นร้อย
ละ ๑๓.๓๐ และเห็นว่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในเร็ว คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๐ 
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๓. ความคิดเห็นด้านความครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งานของระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) แสดงดังตารางที่ ๓-๘ 
 
ตารางท่ี ๓-๘ แสดงระดับความคิดเห็นด้านความครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งานของระบบเครือข่ายไร้สาย 

ล าดับที่ รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑.  น้อย ๓๐ ๑๖.๗๐ 
๒.  ปานกลาง ๑๓๔ ๗๔.๔๐ 
๓.  มาก ๑๕ ๘.๓๐ 
๔.  ไม่ระบุ ๑ ๐.๖๐ 

รวม ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 จากตารางที่ ๓-๘ พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เห็นว่าความครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งานอยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๐ รองลงมาคือ เห็นว่าความครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งานอยู่ในระดับน้อย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๐  และเห็นว่าความครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๐ 

 
๔. ความคิดเห็นด้านความเร็วของระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ของ สมช. แสดงดังตารางที่ ๓-๙ 
 

ตารางท่ี ๓-๙ แสดงระดับความคิดเห็นด้านความเร็วของระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 
ล าดับที่ รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑.  ช้า ๓๓ ๑๘.๓๐ 
๒.  ปานกลาง ๑๓๒ ๗๓.๓๐ 
๓.  เร็ว ๑๕ ๘.๓๐ 
๔.  ไม่ระบุ ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๓-๙ พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เห็นว่าความเร็วของระบบเครือข่ายไร้สายอยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๐ รองลงมาคือ เห็นว่าระบบเครือข่ายไร้สายช้า คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๐ 
และเห็นว่าระบบเครือข่ายไร้สายเร็วคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๐ 
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๕. การใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตส าหรับการท างาน แสดงดังตางรางที่ ๓-๑๐ 
 
ตารางท่ี ๓-๑๐ แสดงข้อมูลการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตส าหรับการท างาน  

ล าดับที่ รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑.  ไม่ใช้ ๖๐ ๓๓.๓๐ 
๒.  ใช้ ๑๑๙ ๖๖.๑๐ 
๓.  ไม่ระบุ ๑ ๐.๖๐ 

รวม ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
  

จากตารางที่ ๓-๑๐ พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตส าหรับการ
ท างาน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๐  และมีผู้ที่ไม่ใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตส าหรับการท างาน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๓.๓๐  
 
๖. การใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับการสื่อสารภายในองค์กร แสดงดังตารางที่ ๓-๑๑ 

 
ตารางท่ี ๓-๑๑ แสดงข้อมูลใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับการสื่อสารภายในองค์กร  

ล าดับที่ รายการ ใช้งาน ไม่ใช้งาน ไม่ระบุ 
๑.  อีเมลของ สมช.  ๓๒ 

(๑๗.๘๐) 
๑๔๕ 

(๘๐.๖๐) 
๓ 

(๑.๗๐) 
๒.  อีเมลอื่นที่ไม่ใช่ของ สมช.  ๑๒๐ 

(๖๖.๗๐) 
๕๗ 

(๓๑.๗๐) 
๓ 

(๑.๗๐) 
๓.  Line ๙๕ 

(๕๒.๘๐) 
๘๒ 

(๔๕.๖๐) 
๓ 

(๑.๗๐) 
๔.  Facebook ๔๖ 

(๒๕.๖๐) 
๑๓๑ 

(๗๒.๘๐) 
๓ 

(๑.๗๐) 
๕.  อ่ืน ๆ  ๖ 

(๓.๓๐) 
๑๗๑ 

(๙๕.๐๐) 
๓ 

(๑.๗๐) 
  
 จากตารางที่ ๓-๑๑ พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ใช้ อีเมลอ่ืนที่ไม่ใช่ของ สมช. คิดเป็นร้อยละ 
๖๖.๗๐ รองลงมาคือ ใช้โปรแกรม Line คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๐  ใช้ Facebook คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๐ ใช้
อีเมลของ สมช. คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๐ และใช้ซอฟต์แวร์อ่ืน ๆ  เช่น Twitter, Dropbox คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๐  
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ส่วนที่ ๓ ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์สนับสนุน 
 

๗. ความคิดเห็นด้านความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อการใช้งานของบุคลากรภายในหน่วยงาน แสดง
ดังตารางที่ ๓-๑๒ 
 
ตารางท่ี ๓-๑๒ แสดงความคิดเห็นด้านความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อการใช้งานของบุคลากร 

ล าดับที่ รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑.  เพียงพอ ๑๓๕ ๗๕.๐๐ 
๒.  ไม่เพียงพอ ๔๔ ๒๔.๔ 
๓.  ไม่ระบุ ๑ ๐.๖๐ 

รวม ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
  

จากตารางที่ ๓-๑๒ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เห็นว่าเพียงพอคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ และเห็น
ว่าไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔ และจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเพ่ิมเติมเรียงล าดับตามความ
ต้องการของหน่วยงาน ๓ ล าดับแรก ได้แก่ เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ  และส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ภายในประเทศ 

 
๘. การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน แสดงดังตารางที่ ๓-๑๓ 

 
ตารางท่ี ๓-๑๓ แสดงข้อมูลการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ล าดับที ่ รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑.  ไม่ได้ติดตั้ง ๙๓ ๕๑.๗๐ 
๒.  ติดต้ัง ๗๗ ๔๒.๘๐ 
๓.  ไม่ระบุ ๑๐ ๕.๖๐ 

รวม ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๓-๑๓ พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๐ และติดตั้งโปรแกรม 
คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๐ โดยโปรแกรมท่ีติดตั้งได้แก่ Panda Antivirus, Avast Free Antivirus, AVG, McAfee, 
Symantec, Avira และ Unprotected, AntiVirus protection disabled 
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๙. ความคิดเห็นด้านความเพียงพอของเครื่องพิมพ์ต่อการใช้งานของบุคลากรภายในหน่วยงาน แสดงดังตาราง
ที่ ๓ -๑๔  
 
ตารางท่ี ๓-๑๔ แสดงความคิดเห็นด้านความเพียงพอของเครื่องพิมพ์ต่อการใช้งานของบุคลากร  

ล าดับที่ รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑.  เพียงพอ ๑๓๗ ๗๖.๑๐ 
๒.  ไม่เพียงพอ ๔๒ ๒๓.๓๐ 
๓.  ไม่ระบุ ๑ ๐.๖๐ 

รวม ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
  

จากตารางที่ ๓-๑๔ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เห็นว่าเพียงพอคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๐ และเห็น
ว่าไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๐ และจ านวนเครื่องพิมพ์ที่ต้องการเพ่ิมเติมเรียงล าดับตามความต้องการ
ของหน่วยงาน ๓ ล าดับแรก ได้แก่ ส่วนกลาง เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และส านักยุทธศาสตร์ความม่ันคงระหว่างประเทศ 

 
๑๐.  ความคิดเห็นด้านการจัดหาอุปกรณ์ท่ี สมช. ควรจัดหาเพ่ิมเติม 

- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
- Tablet 
- คอมพิวเตอร์พีซี  
- เครื่องอัดเสียง 
- เครื่องโทรสาร 
- สแกนเนอร์สี 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi  
- จอ LCD ส าหรับติดตามทางเดินแต่ละชั้นเพ่ือแจ้งข้อมูลต่าง ๆ 
- เครื่องตรวจวัดด้านการรักษาความปลอดภัย 
- เครื่องถ่ายเอกสารขาวด าและเครื่องถ่ายเอกสารสี 
- Printer Laser และ Printer ส าหรับพกพาไปนอกพ้ืนที่ 
- External Hard disk 
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ส่วนที่ ๔ ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมด้านไอที 
๑๑.  ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมด้านไอที แสดงดังตารางที่ ๓-๑๕ 
 
ตารางท่ี ๓-๑๕ แสดงข้อมูลความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมด้านไอที  

ล าดับที่ รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑.  ไม่ต้องการ ๘๓ ๔๖.๑๐ 
๒.  ต้องการ ๕๐ ๒๗.๘๐ 
๓.  ไม่ระบุ ๔๗ ๒๖.๑๐ 

รวม ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
  

จากตารางที่ ๓-๑๕ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ไม่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 
๔๖.๑๐ และมีผู้ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๐ ส่วนหลักสูตรที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ต้องการฝึกอบรม ได้แก่  

(๑) โปรแกรมส านักงาน และระบบปฏิบัติการ เช่น  
- Microsoft Excel 
- Microsoft office ระดับเบื้องต้น ระดับกลาง และระดับสูง 
- Windows 10 

(๒) โปรแกรมทางด้าน Graphic Design และการออกแบบ เช่น  
- การใช้ Photoshop เพ่ือใช้น าเสนองาน หรือโปรแกรมตัดต่อกราฟฟิกอ่ืน ๆ 
- โปรแกรม Illustrator 
- Auto CAD 
- การตัดต่อวิดีโอ/ Animation 

(๓) การดูแลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
- การแก้ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย  
- การติดตั้งโปรแกรม และการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

(๔) การเขียนโปรแกรม และโปรแกรมสร้าง Website  
(๕) การใช้งานระบบสารสนเทศของ สมช.  และการออกแบบการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบ

สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
(๖) หลักสูตรอื่น ๆ เช่น 

- การบันทึกและจัดการเอกสาร PDF 
- การบริหารจัดการงาน ICT 
- SharePoint Designer 
- การป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Cyber Security) 
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ส่วนที่ ๕ ความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศของ สมช. 
๑๒.  การใช้งานระบบการขอใช้รถส่วนกลาง แสดงดังตารางที่ ๓-๑๖ 
 
ตารางท่ี ๓-๑๖ แสดงข้อมูลการใช้งานระบบการขอใช้รถส่วนกลาง 
ระบบการขอใช้รถส่วนกลาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช้งาน ๔๐  ๗๗.๘๐ 
ไม่ได้ใช้งาน ๑๔๐  ๒๒.๒๐ 
ไม่ระบุ  - 

รวม  ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๓-๑๖ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ใช้งานระบบ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๐ และไม่ได้
ใช้งานระบบ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๐ 
 
๑๓.  ความพึงพอใจต่อระบบการขอใช้รถส่วนกลาง แสดงดังตารางที่ ๓-๑๗ 
 
ตารางท่ี ๓-๑๗ แสดงความพึงพอใจต่อระบบการขอใช้รถส่วนกลาง 
ระบบการขอใช้รถส่วนกลาง  �̅� SD ระดับ อันดับ 
ความง่ายในการใช้งาน ๓.๒๙ ๐.๗๓๗ ปานกลาง ๑ 
ความเร็วของระบบ ๓.๒๐ ๐.๖๙๓ ปานกลาง ๒ 
การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ๓.๑๒ ๐.๗๙๙ ปานกลาง ๓ 
ความพึงพอใจในภาพรวม ๓.๑๖ ๐.๗๒๒ ปานกลาง  

 
จากตารางที่ ๓-๑๗ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อระบบการขอใช้รถส่วนกลางใน

ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง คือ ๓.๑๖ (SD = ๐.๗๒๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยพบว่า ความง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ๓.๒๙ (SD = ๐.๗๓๗) รองลงมา
คือความเร็วของระบบ มีค่าเฉลี่ยคือ ๓.๒๐ (SD = ๐.๖๙๓) และการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้  มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ๓.๑๒ (SD = ๐.๗๙๙) ตามล าดับ 
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๑๔.  การใช้งานระบบการขอใช้ห้องประชุม แสดงดังตารางที่ ๓-๑๘ 
 
ตารางท่ี ๓-๑๘ แสดงข้อมูลการใช้งานระบบการขอใช้ห้องประชุม 
ระบบการขอใช้ห้องประชุม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช้งาน ๑๓๓  ๗๓.๙๐ 
ไม่ได้ใช้งาน ๔๗  ๒๖.๑๐ 
ไม่ระบุ - - 

รวม ๑๘๐  ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๓-๑๘ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ใช้งานระบบ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๐ และไม่ได้
ใช้งานระบบ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๐ 
 
๑๕.  ความพึงพอใจต่อระบบการขอใช้ห้องประชุม แสดงดังตารางที่ ๓-๑๙ 
 
ตารางท่ี ๓-๑๙ แสดงความพึงพอใจต่อระบบการขอใช้ห้องประชุม 
ระบบการขอใช้ห้องประชุม �̅� SD ระดับ อันดับ 
ความง่ายในการใช้งาน ๓.๔๓ ๐.๖๔๔ ปานกลาง ๑ 
ความเร็วของระบบ ๓.๓๕ ๐.๖๓๐ ปานกลาง ๒ 
การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ๓.๓๔ ๐.๖๗๕ ปานกลาง ๓ 
ความพึงพอใจในภาพรวม ๓.๓๘ ๐.๖๑๑ ปานกลาง  

 
จากตารางที่ ๓-๑๙ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อระบบการขอใช้ห้องประชุมในภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง คือ ๓.๓๘ (SD = ๐.๖๑๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย พบว่า ความง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ๓.๔๓ (SD = ๐.๖๔๔) รองลงมาคือความเร็วของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ยคือ ๓.๓๕ (SD = ๐.๖๓๐) และการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
๓.๓๔ (SD = ๐.๖๗๕) ตามล าดับ 
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๑๖. การใช้งานระบบการลา แสดงดังตารางที่ ๓-๒๐ 
 
ตารางท่ี ๓-๒๐ แสดงข้อมูลการใช้งานระบบการลา 
ระบบการลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช้งาน ๑๕๕  ๘๖.๑๐ 
ไม่ได้ใช้งาน  ๒๐ ๑๑.๑๐ 
ไม่ระบุ ๕ ๒.๘๐ 

รวม ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๓-๒๐ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ใช้งานระบบ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๐ และไม่ได้
ใช้งานระบบ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๐ 
 
๑๗.  ความพึงพอใจต่อระบบการลา แสดงดังตารางที่ ๓-๒๑ 

 
ตารางท่ี ๓-๒๑ แสดงความพึงพอใจต่อระบบการลา 
ระบบการลา �̅� SD ระดับ อันดับ 
ความง่ายในการใช้งาน ๓.๕๔ ๐.๖๗๘ มาก ๑ 
ความเร็วของระบบ ๓.๔๕ ๐.๖๔๗ ปานกลาง ๒ 
การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ๓.๔๕ ๐.๗๓๓ ปานกลาง ๓ 
ความพึงพอใจในภาพรวม ๓.๔๘ ๐.๖๕๘ ปานกลาง  

 
จากตารางที่ ๓-๒๑ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อระบบการลาในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง คือ ๓.๔๘ (SD = ๐.๖๕๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยพบว่า 
ความง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ๓.๕๔ (SD = ๐.๖๗๘) รองลงมาคือความเร็วของระบบ มี
ค่าเฉลี่ยคือ ๓.๔๕ (SD = ๐.๖๔๗) และการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ๓.๔๕  
(SD = ๐.๗๓๓) ตามล าดับ 
 
  



                       แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ์    ๓-๓๑ 

๑๘. การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แสดงดังตารางที่ ๓-๒๒ 
 
ตารางท่ี ๓-๒๒  แสดงข้อมูลการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช้งาน  ๑๔๑ ๗๘.๓๐ 
ไม่ได้ใช้งาน  ๓๗ ๒๐.๖๐ 
ไม่ระบุ ๒ ๑.๑๐ 

รวม  ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๓-๒๒ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ใช้งานระบบ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๐ และไม่ได้
ใช้งานระบบ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๐ 
 
๑๙.  ความพึงพอใจต่อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แสดงดังตารางที่ ๓-๒๓ 

 
ตารางท่ี ๓-๒๓ แสดงความพึงพอใจต่อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ �̅� SD ระดับ อันดับ 
ความง่ายในการใช้งาน ๓.๓๖ ๐.๖๐๑ ปานกลาง ๑ 
ความเร็วของระบบ ๓.๒๙ ๐.๖๑๗ ปานกลาง ๒ 
การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ๓.๒๙ ๐.๖๒๙ ปานกลาง ๓ 
ความพึงพอใจในภาพรวม ๓.๓๓ ๐.๖๔๙ ปานกลาง  

 
จากตารางที่ ๓-๒๓ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ๓.๓๓ (SD = ๐.๖๔๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อยพบว่า ความง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ๓.๓๖ (SD = ๐.๖๐๑) รองลงมาคือ 
ความเร็วของระบบมีค่าเฉลี่ยคือ ๓.๒๙ (SD = ๐.๖๑๗) และการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ๓.๒๙ (SD = ๐.๖๒๙)  ตามล าดับ 
 
  



                       แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ์    ๓-๓๒ 

๒๐. การใช้งานระบบบริหารโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ แสดงดังตารางที่ ๓-๒๔ 
 
ตารางท่ี ๓-๒๔ แสดงข้อมูลการใช้งานระบบบริหารโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
ระบบบริหารโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช้งาน  ๖๓ ๓๕.๐๐ 
ไม่ได้ใช้งาน ๑๐๖  ๕๘.๙๐ 
ไม่ระบุ ๑๑ ๖.๑๐ 

รวม  ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๓-๒๔ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งานระบบ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๐ และมี
ผู้ใช้งานระบบ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ 
 
๒๑.  ความพึงพอใจต่อระบบบริหารโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ แสดงดังตารางที่ ๓-๒๕ 

 
ตารางท่ี ๓-๒๕ แสดงความพึงพอใจต่อระบบบริหารโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
ระบบบริหารโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ �̅� SD ระดับ อันดับ 
ความง่ายในการใช้งาน ๓.๐๘ ๐.๗๑๔ ปานกลาง ๒ 
ความเร็วของระบบ ๓.๑๘ ๐.๗๑๓ ปานกลาง ๑ 
การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ๓.๐๘ ๐.๗๕๓ ปานกลาง ๓ 
ความพึงพอใจในภาพรวม ๓.๐๘ ๐.๗๘๙ ปานกลาง  

 
จากตารางที่ ๓-๒๕ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารโครงการตามแผน

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง คือ ๓.๐๘ (SD = ๐.๗๘๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยพบว่า ความเร็วของระบบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ๓.๑๘ (SD = ๐.๗๑๓) 
รองลงมาคือความง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยคือ ๓.๐๘ (SD = ๐.๗๑๔) และการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ๓.๐๘ (SD = ๐.๗๕๓) ตามล าดับ 
 
 
  



                       แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ์    ๓-๓๓ 

๒๒.  การใช้งานระบบจัดการข้อมูลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์กร แสดงดังตารางที่ ๓-๒๖ 
 

ตารางท่ี ๓-๒๖ แสดงข้อมูลการใช้งานระบบจัดการข้อมูลตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์กร 
ระบบจัดการข้อมูลตัวชี้วัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการขององค์กร 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ใช้งาน ๖๒ ๓๔.๔๐ 
ไม่ได้ใช้งาน ๑๐๗ ๕๙.๔๐ 
ไม่ระบุ ๑๑ ๖.๑๐ 

รวม ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๓-๒๖ แสดงถึงข้อมูลการใช้งานระบบจัดการข้อมูลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งานระบบ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๐ และมีผู้ใช้งาน
ระบบ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๐ 
 
๒๓.  ความพึงพอใจต่อระบบจัดการข้อมูลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์กร แสดงดังตารางที่  
๓-๒๗ 
 
ตารางที่ ๓-๒๗ แสดงความพึงพอใจต่อระบบจัดการข้อมูลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
องค์กร 
ระบบจัดการข้อมูลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร 

�̅� SD ระดับ อันดับ 

ความง่ายในการใช้งาน ๓.๑๕ ๐.๖๒๘ ปานกลาง ๒ 
ความเร็วของระบบ ๓.๒๑ ๐.๖๘๖ ปานกลาง ๑ 
การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ๓.๑๕ ๐.๖๕๔ ปานกลาง ๓ 
ความพึงพอใจในภาพรวม ๓.๑๖ ๐.๖๘๒ ปานกลาง  

 
จากตารางที่ ๓-๒๗ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อระบบจัดการข้อมูลตัวชี้วัดตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการขององค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ๓.๑๖ (SD = ๐.๖๘๒) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยพบว่าความเร็วของระบบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ๓.๒๑ 
(SD = ๐.๖๘๖) รองลงมาคือ ความง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยคือ ๓.๑๕ (SD = ๐.๖๒๘) และการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ๓.๑๕ (SD = ๐.๖๕๔) ตามล าดับ 
  



                       แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ์    ๓-๓๔ 

๒๔.  การใช้งานระบบบุคลากร (DPIS) แสดงตารางที ่๓-๒๘ 
 

ตารางท่ี ๓-๒๘  แสดงข้อมูลการใช้งานระบบบุคลากร (DPIS) 
ระบบบุคลากร (DPIS) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช้งาน  ๖๔ ๓๕.๖๐ 
ไม่ได้ใช้งาน  ๑๐๗ ๕๙.๔๐ 
ไม่ระบุ ๙ ๕.๐๐ 

รวม ๑๘๐  ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๓-๒๘ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งานระบบ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๐ และมี
ผู้ใช้งานระบบ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๐ 
 
๒๕.  ความพึงพอใจการใช้งานระบบบุคลากร (DPIS) แสดงดังตารางที่ ๓-๒๙ 

 
ตารางท่ี ๓-๒๙ แสดงความพึงพอใจต่อระบบบุคลากร (DPIS) 
ระบบบุคลากร (DPIS) �̅� SD ระดับ อันดับ 
ความง่ายในการใช้งาน ๓.๓๓ ๐.๖๗๒ ปานกลาง ๑ 
ความเร็วของระบบ ๓.๒๕ ๐.๖๒๑ ปานกลาง ๓ 
การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ๓.๒๙ ๐.๖๕๘ ปานกลาง ๒ 
ความพึงพอใจในภาพรวม ๓.๒๘ ๐.๖๒๙ ปานกลาง  

 
จากตารางที่ ๓-๒๙ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อระบบบุคลากร (DPIS) ในภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง คือ ๓.๒๘ (SD = ๐.๖๒๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย พบว่าความง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ๓.๓๓ (SD = ๐.๖๗๒) รองลงมาคือ การตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยคือ ๓.๒๙ (SD = ๐.๖๕๘) และความเร็วของระบบ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
๓.๒๕ (SD = ๐.๖๒๑) ตามล าดับ 

 
  



                       แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ์    ๓-๓๕ 

ส่วนที่ ๖ ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของ สมช. 
 

๒๖.  การใช้งานเว็บไซต์ของ สมช. แสดงดังตารางที ่๓-๓๐ 
 
ตารางท่ี ๓-๓๐ แสดงข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของ สมช. 
เว็บไซต์ของ สมช. จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช้งาน  ๑๔๔ ๘๐.๐๐ 
ไม่ได้ใช้งาน ๓๒  ๑๗.๘๐ 
ไม่ระบุ ๔ ๒.๒๐ 

รวม  ๑๘๐ ๑๐๐.๐๐ 
จากตารางที่ ๓-๓๐ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญใช้งานเว็บไซต์ของ สมช. คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ 

และมีผู้ไม่ได้ใช้งานเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๐ 
 
๒๗.  ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ สมช. แสดงดังตารางที่ ๓-๓๑ 
 
ตารางท่ี ๓-๓๑ แสดงความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ สมช. 

เว็บไซต์ของ สมช. �̅� SD ระดับ อันดับ 
ความสวยงาม ๒.๘๒ ๐.๘๕๐ ปานกลาง ๒ 
ความครบถ้วนของข้อมูล ๒.๘๓ ๐.๗๗๕ ปานกลาง ๑ 
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ๒.๗๙ ๐.๘๒๗ ปานกลาง ๓ 
การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ๒.๗๕ ๐.๘๒๔ ปานกลาง ๔ 

 
จากตารางที่ ๓-๓๑ พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ สมช. ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง คือ ๒.๗๕ (SD = ๐.๘๒๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
พบว่าความครบถ้วนของข้อมูล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ๒.๘๓ (SD = ๐.๗๗๕) รองลงมาคือ ความสวยงาม มี
ค่าเฉลี่ยคือ ๒.๘๒ (SD = ๐.๘๕๐) ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล มีค่าเฉลี่ยคือ ๒.๗๙ (SD = ๐.๘๒๗) และการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ๒.๗๕ (SD = ๐.๘๒๔) ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ ๗. ความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศในอนาคต 

- เว็บไซต์ของ สมช. ที่ใช้ง่าย 
- ระบบการสนทนาแบบเห็นหน้าผ่านระบบสารสนเทศของผู้บริหารส านัก/กลุ่ม 
- ระบบการตรวจจับสิ่งผิดปกติที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อส านักงานฯและความมั่นคง 
- ฐานข้อมูลด้านความมั่นคงท่ีสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในและนอกองค์กร 
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- ระบบ Help Desk (ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บันทึกประวัติการซ่อมบ ารุง วิธีแก้ไข) 
- ระบบ FTP Server 
- ระบบเช็คเวลาการเข้างาน-ออกงาน 
- ระบบการติดต่อภายในองค์กร เช่น ห้อง chat ที่มีผู้ดูแล สามารถติดต่อสื่อสารภายในองค์กรได้ 
- ระบบในการสืบค้นข้อมูลบุคคลภายในองค์กร 
- ระบบติดตามความคืบหน้า ความเป็นปัจจุบันของการด าเนินงานของ สมช. ในภาพรวมที่เจ้าหน้าที่

ที่รับผิดชอบสามารถเข้าถึงได ้
- ระบบจัดเก็บเอกสาร Control filing system และ Paperless office 
- ระบบการจัดการความรู้ (KM) 
- ระบบงานคุมพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงาน/หน่วยงาน 
- ระบบงานติดตามรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
- ระบบ E-Learning 

 
ส่วนที่ ๘. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

- ควรน าระบบที่พัฒนาขึ้นมาใช้ปฏิบัติงานอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า รณรงค์เจ้าหน้าที่
ให้ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น 

- สมช. ควรจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการพัฒนา
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีความเสถียร รวดเร็ว เพราะสองอย่างนี้คือส่วนส าคัญในการด าเนินงานของ 
สมช. ในปัจจุบัน นอกจากนั้น สมช. ควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ใช้ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์ การสนับสนุนให้ใช้ 
AntiVirus ที่ถูกลิขสิทธิ์ และ สมช. ควรประยุกต์ใช้ระบบ Cloud ในการท างานขององค์กร เพราะ สมช. มี
ส านักงาน ๒ ที่ ระบบ Cloud สามารถสนับสนุนการท างานให้มีความรวดเร็วมากขึ้นได้ 

- ควรมี License โปรแกรมป้องกันไวรัสเป็นของหน่วยงานเอง 
- ควรให้มีการวางระบบส าหรับการจัดเก็บงาน (ข้อมูล/ไฟล์งานต่าง ๆ) โดยมีพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บ

ข้อมูลของแต่ส านักโดยเป็นระบบเฉพาะของ สมช. เท่านั้น 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบันมีเพียงพอต่อการใช้งาน แต่อายุการใช้งานนานเกินไป ควรมีการ

ตรวจสอบและเปลี่ยนเครื่องใหม่ทดแทน 
- พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
- ควรมีการประสานกับหน่วยงาน “ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์

ประเทศไทย ไทยเซิร์ต (Thaicert)” 
- ปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
- ระบบไอทีส าหรับใช้ในงานระดับนโยบาย ควรเป็นมากกว่าเครื่องมือในการจัดท าเอกสาร (หรือการ

พิมพ์) แต่ควรเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยสนับสนุนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 



                       แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ์    ๓-๓๗ 

- การจัดท าเว็บไซต์ให้ทันสมัย สวยงาม ข้อมูลครบถ้วน จัดหมวดหมู่กิจกรรมที่ด าเนินการให้เป็น
ระบบมากกว่าที่เป็นอยู ่

- ควรมีระบบ e-Learning แนะน าการใช้งานโปรแกรมพ้ืนฐานเบื้องต้น คู่มืออธิบายการใช้งาน
สารสนเทศของ สมช. 

- บุคลากรของ สมช. ควรใช้อีเมลภายในในการติดต่อราชการไม่ใช่อีเมลอื่นที่ไม่ใช่ของ สมช. 
 
๓.๕ รายงานการวิเคราะห์ SWOT 

จากการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรของ สมช. ในการวิเคราะห์
สภาพการณ์ของ สมช. ในปัจจุบัน และศึกษาความต้องการด้านระบบไอซีทีในอนาคต เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
จัดท าแผนแม่บท ฯ และมีความส าคัญต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีของ สมช. มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วม
ประชุมออกเป็น ๔ กลุ่ม ระดมความเห็นในประเด็นที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ด้านไอซีที
ของ สมช. รวมถึงกิจกรรมก าหนดวิสัยทัศน์ด้านไอซีที ผลการวิเคราะห์ SWOT ด้านไอซีทีของ สมช. แสดงดัง
ตารางที่ ๓-๓๒ และตารางท่ี ๓-๓๓ 
 
ตารางท่ี ๓-๓๒ แสดงปัจจัยภายใน (Internal Factors) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญด้านไอทีและการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรด้านไอซีที 
๒. บุคลากรมีพร้อมในการเรียนรู้และสามารถ

ตอบสนองนโยบายที่เปลี่ยนแปลง 
๓. มีกรอบแผนแม่บท แผนงบประมาณที่ชัดเจน 
๔. มีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนด้านไอที 
๕. มีศูนย์เทคโนโลยีที่พร้อมดูแลให้การสนับสนุน

ด้าน IT และบุุคลากรของศูนย์ ฯ มีจิตบริการ มี
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 

๖. มีความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคง 
(หน่วยงานภายนอก) และประชาคมข่าวกรอง 

๑. ระบบ e-mail ของ สมช. ยังไมส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานภายใน 
สมช. 

๒. ระบบเครือข่ายไร้สายไม่เสถียร 
๓. ขาดการส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ท าให้อุปกรณ์ ฯ ยังไม่ทั่วถึง 
๔. ขาดการดูแลรักษาอุปกรณ์ด้านระบบเครือข่าย 
๕. ข้อมูลในเว็บไซต์ของ สมช. ไม่เป็นปัจจุบัน 
๖. มีระบบฐานข้อมูล แต่ไม่มีคนใช้ 
๗. ปรับปรุงระบบ ฯ ล่าช้า 
๘. บุุคลากรด้านไอซีทีมีไม่เพียงพอ 
๙. บุคลากรยังขาดความรู้เรื่องความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีไอซีที ท าให้ก้าวไม่ทันเทคโนโลยี 
๑๐. บุคลากรไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านไอซีที 

ท าให้เกิดปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ และความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๑๑. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและปรับเปลี่ยน 

ผู้รับผิดชอบระบบ ท าให้มีผลต่อการเปลี่ยน 
แปลงความต้องการของระบบสารสนเทศ ส่งผล
ให้ไม่สามารถปิดโครงการพัฒนาระบบ ฯ ได้ 

 
ตารางท่ี ๓-๓๓ แสดงปัจจัยภายนอก (External Factors) 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
๑. รัฐบาลให้ความส าคัญต่อนโยบายความม่ันคงของ

ประเทศและการจัดท าฐานข้อมูลด้านความม่ันคง 
๒. รัฐบาลมีนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสังคม 

(Digital Economy) ท าให้ทุกส่วนราชการต้อง
วางแผนระบบไอซีทีเพ่ือร่วมขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยไอซีที 

๓. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีไอซีที ท าให้
องค์กรสามารถด าเนินภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเครื่องมือ
ที่ทรงพลังในการสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

๕. สมช. ได้เป็นผู้ประสานงานหลักของอนุกรรมการ
ไซเบอร์ 

๑. ปัญหาด้านความมั่นคงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศมีมากข้ึน 

๒. ภัยคุกคาม ช่องโหว่ของระบบ และการโจมตีใน
ระบบเครือข่าย 

๓. สัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ต้อง
เชื่อมโยงกับ สลน. 
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บทที่ ๔ 
ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Roadmap) 

 
การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของส านักงาน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) นั้น นอกจากจะต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ยังต้องสอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาล แผนแม่บทด้านไอซีทีของประเทศไทย และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านไอซีที เพ่ือให้
แผนแม่บท ฯ ของ สมช. มีทิศทางในการพัฒนาระบบไอซีทีและใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่
ชัดเจน ท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ขององค์กร รวมถึงมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกรอบนโยบายไอซีทีของประเทศ 

นโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทด้านไอซีทขีองประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
๑. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
๓. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๔. (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
๕. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศ

ไทย (ICT2020) 
 
๔.๑  นโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทด้านไอซีทีของประเทศไทย 

๔.๑.๑  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งออกเป็น ๑๑ ด้าน ดังนี้ 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เพ่ือเชิดชูสถาบันไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยใช้
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาด าเนินการ รวมถึงการส่งเสริมให้น าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
และการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็น  
ที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชน 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
ให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง และความม่ันคงอาเซียน

ในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการ
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ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไข
ปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี จัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย 

๓. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
สร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี 

ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย ยกระดับคุณภาพแรงงานทั้งระบบให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน รวมถึงการจะเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้มีความรู้และทักษะใหม่ 

ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน 

พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอน เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมิน
สมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
วางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและ

สุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะ
ต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ระยะเร่งด่วน เพ่ือสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง 
กระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการลงทุน ลดต้นทุนการผลิต 

ระยะต่อไป เพ่ือลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว ประสานนโยบาย
การเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือที่จะสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพ
ของราคาอย่างเหมาะสม 

ระยะยาว เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล
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ให้ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง สามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์
ดิจิทัลโดยตรง รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาค
สื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
เร่งด าเนินการเตรียมความพร้อมในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและ 

โลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดน และการเตรียมการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 

ให้ความส าคัญต่อการวิจัย ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่อการน างานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์  เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริม
ระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การ
ผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การท าให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างานในภาคเอกชน 
และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญ 
ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิ
การถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจั ดการ ปรับปรุงกฎหมาย 
ให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น ให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชน  
ได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวกและสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีการสร้างนวัตกรรมในการท า งานอย่างประหยัด  
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ 
เป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ ลดต้นทุนด าเนินการของ
ภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ใน
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ระบบราชการ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ยึดหลักนิติธรรมโดยมีกฎหมายเป็นใหญ่ เป็นที่ยอมรับนับถือได้ สอดคล้องกับความ

เป็นจริงและความต้องการของประชาชน คุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย มี
มาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัย และเป็นธรรม โดยการเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
 

๔.๑.๒  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาลให้ความส าคัญกับการ

น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับเปลี่ยนประเทศสู่
รูปแบบใหม่ เพ่ือการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในห้าเสาหลักของ Digital Economy คือ
การด าเนินงานด้านการบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน (Service Infrastructure) เพ่ือส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล 
ประกอบด้วย การพัฒนารากฐาน และปฏิวัติรูปแบบบริการใหม่ให้แก่การท างานและการให้บริการในภาครัฐ 
อันจะน าไปสู่การลดเอกสารกระดาษในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 
ก่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการให้บริการ และให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐเพ่ือน าไปต่อยอดเพ่ิมมูลค่าสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

วิสัยทัศน์ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลคือ “ใน ๓ ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการด าเนินงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” ซึ่งการยกระดับขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานขององค์ประกอบหลักส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ 
การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การด าเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) การ
ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) และการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน
ไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) 

ระยะแรกของการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จะครอบคลุมขีดความสามารถ
หลัก ๑๘ ด้าน ได้แก่ การบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพ่ือยกระดับบริการ การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ 
การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น โครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
การให้ความช่วยเหลือ การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การ
ลงทุน การค้า (น าเข้า/ส่งออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาษีและรายได้ ความปลอดภัยสาธารณะ 
การบริหารจัดการชายแดน การป้องกันภัยธรรมชาติ และการจัดการในภาวะวิกฤติ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

มุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือน าไปสู่การยกระดับการให้บริการภาครัฐที่สะดวก 
รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการรายบุคคล ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล 
รวมถึงการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงและเข้าใจประชาชน ตั้งแต่การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบถึง
งานบริการภาครัฐต่างๆ ผ่านจุดเดียวและสามารถขอรับบริการได้ตามสิทธิ จนถึงการท าความเข้าใจปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขเม่ือมีการร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพประชาชน 
มุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน โดยให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการรายบุคคลของผู้ด้อยโอกาส รวมทั้ง
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานของผู้ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการ
ของตลาด 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
มุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ

แข่งขันของภาคธุรกิจในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการโดยสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการด าเนินธุรกิจในทุกข้ันตอนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งยกระดับ
ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดเก็บภาษีให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลามาก
ขึ้น โดยไม่เพ่ิมภาระให้กับผู้เสียภาษี ซึ่งจะน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
มุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ

รักษาความปลอดภัย จากภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแก้ไข
สถานการณ์มาเป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุมากขึ้น รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ ให้สามารถ
ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างมีประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว 

แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แสดงดังรูปที่ ๔-๑ 
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รูปที่ ๔-๑ แสดงแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ที่มา : (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้า ๓๖ 
 

แนวโน้มของทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้เทคโนโลยีเข้า
มามีบทบาทในทุกมิติของการท างานภาครัฐมากขึ้น จะส่งผลให้การให้บริการประชาชน การบริการจัดการ
ภาครัฐ และการก าหนดนโยบาย มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้บริการประชาชนได้ดีขึ้น ลดต้นทุนในการ
ด าเนินงานให้คุ้มค่ากับภาษีและเพ่ิมความโปร่งใสมากขึ้น สามารถสรุปแนวโน้มของทิศทางการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของโลกได้เป็น ๙ ประการ ดังนี้ 

๑. การบูรณาการข้อมูลประชาชนให้เป็นภาพเดียว (Single View of Citizen) 
๒. การให้บริการภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalized Customer 

Experience) 
๓. การให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service Management) 
๔. การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ (Internet of Things & Mobility) 
๕. การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Big Data & Analytics) 
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๖. การใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Shared Services) 
๗. การสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวก (Rebalancing 

between Security & Facilitation) 
๘. การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) 
๙. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) 

 
๔.๑.๓  (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

กรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ ประกอบด้วย (๑) การน้อมน า
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (๓) 
การส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือให้
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

เป้าหมายของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ มีดังนี้ 
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม แนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 

(๑) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
(๒) การสนับสนุนการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่ที่จะเป็น

แรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะต่อไป รวมทั้งเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างความ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

(๓) การลงทุนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
(๔) การใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน 

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา แนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 
(๑) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
(๒) การพัฒนา ผลิตภาพแรงงาน 
(๓) การพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถและสร้างแรงจูงใจให้ SMEs 
(๕) การส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้มแข็งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
(๖) การปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม และบริการ 

๓. การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร แนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 
(๑) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒) การจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด 

ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
(๓) การส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตทางการเกษตร 
(๔) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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(๕) การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร 
(๖) การเร่งพัฒนาและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 
(๗) การส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางของมูลนิธิปิดทองหลังพระ 
(๘) การสนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทภาคเกษตรให้มีความยั่งยืน 
(๙) การพัฒนาฐานข้อมูล ด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร 
(๑๐) การสร้างบุคลากรด้านการเกษตร 

๔. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
แนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
(๓) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
(๔) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๕. การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา
ประกอบด้วย 

(๑) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมอย่างเสมอภาค 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

(๒) การสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้และโอกาสในการประกอบอาชีพ 
(๓) การพัฒนาการบริหารจัดการในระบบสุขภาพ 
(๔) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
(๕) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ 
(๖) การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม 
(๗) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

๖. การพัฒนาพื้นที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค แนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 
(๑) การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(๒) การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลัก 
(๓) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมืองศูนย์กลางความ

เจริญในภูมิภาค 
(๔) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงในประเทศและภูมิภาค 

๗. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสั งคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 

(๑) รักษาทุนทางธรรมชาติ เพ่ือการเติบโตสีเขียว 
(๒) บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
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(๓) การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว 
(๕) การให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 
(๖) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๗) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 
๔.๑.๔  (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
แนวคิดในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของ

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ คือการต่อยอดการพัฒนาจากแผนแม่บท ฯ (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย 
พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ เพ่ือให้การพัฒนาด้าน ICT ของประเทศมีความต่อเนื่อง และมีเป้าหมายในการเตรียม
ความพร้อมของประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อย่างยั่งยืน ทั่วถึง และเท่าเทียมด้วย
ความมั่นคงปลอดภัย โดยให้ความส าคัญกับการน า ICT มาใช้พัฒนาประเทศด้วยยุทธศาสตร์หลัก ๔ ด้าน ได้แก่ 
ด้านทุนมนุษย์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม 

วิสัยทัศน์ของแผนแม่บท ฯ (ฉบับที่ ๓) คือ “พัฒนาสังคมอุดมปัญญาด้วย ICT เพ่ือก้าวสู่
สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยทั่วถึง เท่าเทียม และม่ันคงปลอดภัย ในทุกชุมชนและท้องถิ่น” (Shape-up Smart 
Thailand toward Digital Society) 

เป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ มีดังนี ้
๑. เยาวชน ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น มีทักษะในการประยุกต์ใช้ ICT ในการศึกษา

เรียนรู้ เพ่ือการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรมในระดับประเทศและ
ระดับสากล 

๒. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ความเร็วสูงที่กระจายอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าต่อการลงทุน 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันเสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานทั่วไปในราคาที่
เหมาะสมและเป็นธรรม 

๓. บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐไร้ตะเข็บรอยต่อและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกภาค
ส่วน 

๔. เพ่ิมบทบาทและความส าคัญของการใช้ ICT ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับ ICT ให้กับธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๕. ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทยในการประเมินวัดระดับ
ระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท ฯ มี ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพ่ือการด ารงชีวิตและ

ประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้ประโยชน์
จากบริการ ICT (Participatory People) 

เป้าหมายคือ จัดให้ประชาชนทุกกลุ่มในทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ICT สามารถใช้เครื่องมือ 
ICT ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในเชิงสร้างสรรค์ ค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัย พร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบการให้บริการและการบริหารราชการแผ่นดิน เด็กและเยาวชนในวัยเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาสาระเชิง
สร้างสรรค์ด้วย ICT เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมีทักษะที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนา
บุคลากรสายอาชีพ ICT ให้มีขีดความสามารถเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีปริมาณที่เพียงพอกับความ
ต้องการ ตลอดจนจัดให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของรัฐทาง
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเสมอภาค 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่พอเพียง (Sufficient) และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure) 

เป้าหมายคือ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ความเป็นเอกภาพ มีความคุ้มค่า และมีความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมกับเสรีภาพและความเป็นส่วนตัว 
โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงมีความครอบคลุมถึงระดับชุมชนและท้องถิ่นโดยทั่วถึงทั่วประเทศ โครงข่ายสื่อสาร
ระหว่างประเทศมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อกับประเทศในอาเซียนและสากล โครงข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ มีความพร้อมในการให้บริการในเขตพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ประกอบธุรกิจอย่าง
เหมาะสม พอเพียง และครอบคลุมทั่วประเทศ ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเปิดโอกาสให้เอกชนและวิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่นในแนวทางนวัตกรรมบริการ และมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค 
(Smart Government) 

เป้าหมายคือ ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐเชิงบูรณาการ ในด้านการ
ให้บริการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นด้วยความม่ันคงปลอดภัย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
พัฒนาในแนวทางนวัตกรรมบริการและขยายขอบเขตการให้บริการสู่ระดับภูมิภาค จัดให้หน่วยงานของรัฐ
เปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนและเอกชนในวงกว้าง ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ท าการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้กรอบแนว
ทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบูรณาการ เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
และเผชิญภัยพิบัติ และสามารถพัฒนาต่อยอดในอนาคต ภายใต้ภาวะผู้น าของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง ที่มีวิสัยทัศน์ และทักษะในการบริหารจัดการด้าน ICT ในแนวทางที่ก้าวหน้าและยั่งยืน 
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๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใส มีขีด
ความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ICT 
เชิงสร้างสรรค์ และการใช้ ICT ในธุรกจิและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Vibrant Business) 

เป้าหมายคือ การผลิตและบริการด้าน ICT มีการยกระดับไปสู่มาตรฐานสากล มุ่งสู่
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ในแนวทางนวัตกรรม พร้อมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SME ประยุกต์ใช้ ICT ในการลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมผลิตภาพและสร้าง
มูลค่าเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการประกอบธุรกิจและมีความพร้อมแข่งขันในเวทีสากล ผู้ประกอบการใหม่ด้าน 
ICT ได้รับการอ านวยความสะดวกในการจัดตั้งธุรกิจ การบ่มเพาะให้มีขีดความสามารถรอบด้าน และได้รับการ
สนับสนุนจากมาตรการที่เหมาะสมทางการเงินและในรูปแบบสิทธิประโยชน์จูงใจอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม
ในแนวทางสากล ตลอดจนสร้างต าแหน่งงานใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับ ICT เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

๔.๑.๕  กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของ
ประเทศไทย (ICT2020) 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของ
ประเทศไทย (ICT2020) เป็นแนวนโยบายที่วางทิศทางด้าน ICT ของประเทศในระยะยาวและในระดับมหภาค 
เป็นนโยบายที่สานต่อนโยบาย IT2010 มีการปรับบริบทและทิศทางการพัฒนาไอซีทีของประเทศให้สอดรับกับ
ความท้าทายในด้านต่าง ๆ ที่ประเทศจะต้องเผชิญในระยะเวลา ๑๐ ปี มีการวิเคราะห์ คาดการณ์ ความ
ต้องการและบทบาทของ ICT ที่มีการมีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นต่อปัจเจกชน ภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ 

วิสัยทัศน์ของกรอบนโยบาย ฯ คือ “ICT เป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญในการน าพาคนไทย 
สู่ความรู้และปัญญา เศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สังคมไทยสู่ความเสมอภาค” มีเป้าหมายหลักของ
การพัฒนา ดังนี้ 

๑. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานทั่วไป 

๒. มีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ ในปริมาณที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
สู่เศรษฐกิจฐานบริการและฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ิมบทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์) ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

๔. ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทย ในการประเมินวัดระดับ
ระหว่างประเทศ 

๕. เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม) 
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๖. ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของ ICT ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
 

กรอบนโยบาย ICT2020 แสดงดังรูปที่ ๔-๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔-๒  แสดงกรอบนโยบาย ICT2020 
ที่มา : กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย 
(ICT2020) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้า ๑๑ 
 

กรอบนโยบาย ICT2020 มี ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการ

สื่อสารรูปแบบอื่นที่เป็น Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย
สามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร  ICT ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับขีดความสามารในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและน ารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรี
และประชาคมอาเซียน 
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๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้ ICT เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการ
ประชาชน และธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล 

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต ให้
สามารถพ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม 

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยสร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะส าหรับประชาชนทุก
กลุ่ม โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและ
บริการสาธารณสุข 

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
๔.๒  นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ของ สมช. 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ของ สมช. เป็นนโยบายระดับชาติของรัฐบาลที่
จัดท าขึ้นโดย สมช. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคงของภาครัฐในระยะ ๗ ปี โดยได้ประเมิน
สภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง น าไปสู่การก าหนด
ทิศทางหลักในการด าเนินการเพ่ือรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ ก าหนดความส าคัญเป็นสอง
ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ มี ๓ นโยบาย และส่วนที่ ๒ นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป มี ๑๓ นโยบาย 

วิสัยทัศน์ของนโยบาย ฯ คือ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต 
ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาท
เชิงรุกในประชาคมอาเซียน และด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๑๖ ประเด็นนโยบาย ดังนี้ 
๑. ส่วนที่ ๑ นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ มี ๓ นโยบาย คือ 

(๑) นโยบายที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) นโยบายที่ ๒ สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
(๓) นโยบายที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๒. ส่วนที่ ๒ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป มี ๑๓ นโยบาย คือ 
(๔) นโยบายที่ ๔ จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาข้าม

พรมแดน 
(๕) นโยบายที่ ๕ สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
(๖) นโยบายที่ ๖ ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
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(๗) นโยบายที่ ๗ จัดระบบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
(๘) นโยบายที่ ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 
(๙) นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๑๐) นโยบายที่ ๑๐ เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
(๑๑) นโยบายที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๑๒) นโยบายที่ ๑๒ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
(๑๓) นโยบายที่ ๑๓ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
(๑๔) นโยบายที่ ๑๔ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
(๑๕) นโยบายที่ ๑๕ พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
(๑๖) นโยบายที่ ๑๖ เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 
๔.๓  ยุทธศาสตร์ของ สมช. 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ สมช. สรุปได้ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ของ สมช. คือ “มุ่งเป็นองค์กรหลักในการก าหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือ

เป็นหลักประกันในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ 
๑. การประเมินสภาวะแวดล้อมและวิกฤติการณ์ความมั่นคงในระดับยุทธศาสตร์ 
๒. การก าหนดทิศทาง พัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
๓. การอ านวยการ ประสานงาน ติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
๔. การอ านวยการ และก ากับดูแลการบริหารวิกฤติการณ์ความมั่นคง 
๕. การพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 
๖. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ของ สมช. มี ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
๑. ยุทธศาสตร์การก าหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
๒. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ กลไกและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและสร้าง

เครือข่ายความม่ันคง 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพ่ือ

สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง 
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๔.๔  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จากการศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีไอซีทีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและการศึกษาเทคโนโลยีใน

อนาคต พบว่าเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ส่งผลให้ไลฟ์สไตล์ (life styles) ของผู้คนในสังคม
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้อาจจะมีผลกระทบหรือเข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานขององค์กร การ
สร้างนวัตกรรมบริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างองค์กรไร้กระดาษ เชื่อมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างอุปกรณ์ ท างานอย่างไร้ขีดจ ากัดในด้านของเวลาและสถานที่ ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการ
ท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ เทคโนโลยีที่ส าคัญและควรน ามาพิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนแม่บท ฯ มีดังนี้  

๔.๔.๑  สมาร์ทโฟน (Smartphone) และแทป็เล็ต (Tablet) 
อุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ต เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้งานมากกว่าเครื่อง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ทั้งนี้อุปกรณ์
เหล่านี้จะท างานบนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันตามประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้งาน ระบบปฏิบัติการดังกล่าว 
อาทิ เช่น Microsoft Windows, iOS, Android, Open Source System เป็นต้น อุปกรณ์พกพาเหล่านี้
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ท าให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งาน 

๔.๔.๒  ปรากฏการณ์ท างานอยู่บนอุปกรณ์ของตัวเอง (Bring Your Own Devices:  BYOD) 
เนื่องจากอุปกรณ์โมบายส่วนตัวมีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ 

รูปแบบการท างานของเจ้าหน้าที่ในองค์กรจะเปลี่ยนไป มีการท างานโดยใช้อุปกรณ์โมบายของตนเองผ่าน
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น ทุกคนสามารถท างานจากอุปกรณ์ส่วนตัวได้จากทุกที่ เช่น บ้าน ร้านกาแฟ ร้านอาหาร 
อาคารที่ท างาน ห้องประชุม/สัมมนา เป็นต้น อุปกรณ์ดังกล่าวถูกน าไปใช้ท างานขององค์กรและส่วนตัว องค์กร
ต่าง ๆ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ และเริ่มอนุญาตให้พนักงานน าอุปกรณ์ส่วนตัว (BYOD) เข้ามาใช้ในการ
ท างานมากขึ้น การน าอุปกรณ์ส่วนตัวเข้ามาใช้ในการท างาน องค์กรต้องด าเนินการปรับนโยบายในเรื่องความ
ปลอดภัยข้อมูลขององค์กร ได้แก่ การก าหนดนโยบายการใช้งาน การจัดหาระบบด้านความปลอดภัยเพ่ือ
รองรับเทคโนโลยี BYOD ในองค์กร รวมถึงเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้รองรับการใช้งาน
บนเทคโนโลยี BYOD 

๔.๔.๓  Mobile Applications 
สืบเนื่องจากการใช้งานอุปกรณ์พกพามีเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาแอปพลิเคชันจึง

ต้องปรับเปลี่ยนโดยเน้นกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการท างานบนอุปกรณ์โมบายมากขึ้นด้วย การพัฒนาโมบาย 
แอปพลิเคชัน (mobile applications) เพ่ือสนับสนุนการท างาน และความต้องการต่าง ๆ บนอุปกรณ์โมบาย 
ที่รองรับหลายแพลตฟอร์ม ทั้งระบบปฏิบัติการ Android, iOS และ Windows การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ 
Cross Platform จะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พัฒนาโปรแกรม ซึ่งพัฒนาโปรแกรมเพียงครั้งเดียวแต่สามารถ
รองรับการใช้งานได้บนทุกแพลตฟอร์ม 
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๔.๔.๔  Cloud Computing 
การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์กรสามารถ

ลดต้นทุนในการจัดตั้งหรือบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีที ได้แก่ ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและ
บ ารุงรักษาห้องควบคุมเครื่องแม่ข่าย (Data Center) ลดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อและบ ารุงรักษาเครื่องแม่ข่าย  
เป็นต้น โดยภาระค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องรับผิดชอบจะเป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะที่เรียกว่า “Pay-per-use” 
ได้แก่ ช าระเงินตามการใช้งานจริง หลักการท างานของคลาวด์ ทั้งระดับองค์กรและผู้ใช้ส่วนบุคคลไม่
จ าเป็นต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้ให้บริการคลาวด์จะเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร
ให้ตามอัตราที่ผู้ใช้ท าการใช้งานจริง ปัจจุบันผู้ใช้จะคุ้นเคยกับการใช้ Cloud โดยเฉพาะ Personal Cloud เช่น 
Dropbox, iCloud, Google Apps, Office 365 เป็นต้น ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถท างานร่วมกันได้จากทุกที่ 
ทุกเวลา ที่สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

๔.๔.๕  เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networks) 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 3G/4G หรือ

เครือข่าย Wi-Fi เข้ามามีบทบาทต่อผู้ใช้งานผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น จากการใช้งานที่ง่ายขึ้น สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารแบบเดิมมาสู่สังคมออนไลน์ (Social 
Networks) มากขึ้นอย่างชัดเจน  มีการประยุกต์ใช้ Social Networks เช่น Line, Facebook ในการสื่อสาร
เพ่ือการท างานที่รวดเร็ว สามารถส่งข่าวสารข้อมูลในเรื่องเร่งด่วน การประชาสัมพันธ์องค์กร การสื่อสารภายใน
องค์กร การสื่อสารระหว่างองค์กร การด าเนินงานทางธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น 

๔.๔.๖  เทคโนโลยีส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data / data analytic) 
เทคโนโลยี Big Data คือการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย 

จนไม่สามารถบริหารจัดการข้อมูลด้วยเครื่องมือทั่วไป ข้อมูลที่มีจ านวนมหาศาลเหล่านี้เกิดจากการใช้งานผ่าน
อินเทอร์เน็ตที่มากขึ้น ข้อมูลจะมีประโยชน์ถ้าผ่านการวิเคราะห์ (data analytic) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับการขับเคลื่อนองค์กร ในการรองรับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ขององค์กร 

๔.๔.๗  เทคโนโลยีI nternet of Things (IoT) 
เทคโนโลยี IoT เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ สามารถท างานแลกเปลี่ยนและ

เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันเป็นเครือข่ายได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น Smart TV หรือ Wearable Technology 
อุปกรณ์ไอทีประเภทนี้มีการเชื่อมต่อข้อมูลกันผ่านเทคโนโลยี NFC, Bluetooth, 3G, 4G หรือ Wi-Fi ได้ทุกที่ 
ทุกเวลาและทุกแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้ IoT กับภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมมากขึ้น 
รวมถึงวงการสาธารณสุข ที่น าเทคโนโลยีมาการประยุกต์ใช้กับ Sensor ต่าง ๆ เช่น การติดอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่
ตัวผู้ป่วย ท าให้สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้รวดเร็ว ช่วยยกระดับชีวิตประชาชน เป็นต้น 
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๔.๔.๘ การป้องกันและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ  
เนื่องจากภัยคุกคามบนโลกอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนารูปแบบการโจมตีที่ซับซ้อนและมี

จ านวนมากขึ้น ท าให้ต้องมีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่รองรับภัยคุกคามได้ ความ
ปลอดภัยสารสนเทศจ าเป็นต้องมีทุกส่วนของระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ  
ระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือปกป้องระบบและข้อมูลให้มีความปลอดภัย นอกจากนี้จะต้องค านึงถึงมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างความน่าเชื่อให้กับองค์กร และเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับ
การพัฒนาระบบความปลอดภัยสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มาตรฐานที่น ามาประยุกต์ใช้ต้องเป็น
มาตรฐานสากล 
 
๔.๕  ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Roadmap) ของ สมช. 

จากนโยบายของรัฐบาล แผนแม่บทด้านไอซีทีของประเทศไทย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านไอซีที 
สามารถน ามาเชื่อมโยง สร้างความสัมพันธ์และบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง กับนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ของ สมช. เพ่ือออกแบบและก าหนดทิศทางการพัฒนาไอซีทีของ สมช. ใน ๕ ปี
ข้างหน้า ให้สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงดังรูปที่ ๔-๓ 
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รูปที่ ๔-๓ แสดงทิศทางการพัฒนาไอซีทีของ สมช. เพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคง 
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บทที่ ๕ 
แนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรของ สมช.  

(NSC Enterprise Architecture:  NSC-EA) 
 
การพัฒนาด้านไอซีทีสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อย่างยั่งยืนตามกรอบนโยบายด้านไอซีที

ของประเทศ องค์กรมีความจ าเป็นต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการน าเอาระบบไอซีทีมาผลักดันภารกิจเพ่ือให้
เกดิประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture:  
EA) เป็นแนวคิดในการออกแบบระบบไอซีที ซึ่งรวบรวมองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างขององค์กรเข้าไว้ด้วยกัน 
ตั้งแต่วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กระบวนการท างานขององค์กร ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะมีความเชื่อมโยงกัน ในการ
สร้างสถาปัตยกรรมองค์กรนั้นต้องอาศัยบุคลากรร่วมกันด าเนินการจัดท าเอกสาร เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ
ของระบบไอซีที กระบวนงานต่าง ๆ ภายใต้ภารกิจ ตลอดจนต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีมาวางระบบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรโดย TOGAF (The Open Group 
Architecture Framework) ได้เสนอกรอบการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร จ าแนกออกเป็น ๔ มุมมอง 
ดังนี้  

(๑)  สถาปัตยกรรมด้านการด าเนินงานขององค์กร (business architecture) เป็นมุมมองที่อธิบาย
เกี่ยวกับกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกระบวนงานขององค์กร  

(๒)  สถาปัตยกรรมด้านโปรแกรมประยุกต์ (application architecture) เป็นมุมมองการออกแบบ
โปรแกรมประยุกต์หรือระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงระหว่างระบบงานของกลุ่มงานหรือ เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กร ซึ่งการวิเคราะห์ความต้องการในด้านนี้จ าเป็นต้องค านึงถึงความรวดเร็วในการ
ตอบสนองการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและองค์กร 

(๓)  สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล (data architecture) เป็นมุมมองการออกแบบระบบฐานข้อมูลกลาง
ขององค์กรที่มีการใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการอธิบายโครงสร้างข้อมูล และความสัมพันธ์
ของข้อมูลเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับระบบงาน 

(๔)  สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี (technology architecture) เป็นมุมมองการออกแบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย และซอฟต์แวร์ระบบที่รองรับการท างานของโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ 

ในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรของ สมช. (NSC Enterprise Architecture:  NSC-EA) เริ่มจาก
การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของระบบไอซีที (As Is architecture) เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (To Be architecture) ซ่ึงแสดงดังรูปที่ ๕-๑ 
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รูปที่ ๕-๑ แสดงสถาปัตยกรรมองค์กรของ สมช. (NSC-EA) 

 
ในบทนี้น าเสนอแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีและด้านระบบสารสนเทศของ

สมช. เพ่ือเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมด้านไอซีที (ที่มาของการออกแบบ
สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีและด้านระบบสารสนเทศ แสดงดังภาคผนวก ง) รายละเอียดของแผนจะกล่าวใน
บทที่ ๖ 
 
๕.๑  การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี 

สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี  เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) ในภาพรวมของ สมช. ที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ Cloud Computing และระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพ่ือให้สามารถตอบสนอง
พันธกิจและรองรับการปฏิบัติงานของ สมช. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา รองรับการใช้งานทุก
อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี แสดงดังรูปที่ ๕-๒ 
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รูปที่ ๕-๒ แสดงสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี 

 
แนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี ของ สมช. มีดังนี ้ 

๑.  การออกแบบให้มีความปลอดภัยต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการออกแบบระบบ เนื่องจากเป็นยุค
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานบนอุปกรณ์พกพามากขึ้น การท างานแบบเสมือน การท างานบนระบบ
คลาวด์ จ าเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัยที่ตอบสนองความต้องการ ที่ทันสมัย รองรับกับการท างานทั้ง 
Private Cloud หรือ Public Cloud ได ้

๒.  การออกแบบสามารถปรับขยายได้ตามจ านวนผู้ใช้อุปกรณ์ที่เพ่ิมขึ้น รองรับการใช้งานแอป
พลิเคชันใหม่บนอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ท าให้ใช้งานระบบได้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย 

๓.  ระบบเครือข่ายมีความยืดหยุ่น และสามารถปรับขยายไปพร้อมกับการเติบโตของหน่วยงาน  
สามารถรองรับการท างานผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย 

๔.  สามารถควบคุม ดูแล รักษาและจัดการระบบได้โดยง่าย ลดความซับซ้อนของระบบที่จะท าให้
เกิดปัญหาในภายหลังได้ 

๕.  สามารถเพ่ิมการใช้ Advanced Technology เช่น Collaboration ได้ง่าย เพราะระบบ
เครือข่ายพ้ืนฐานมีความพร้อมสามารถท างานได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าอุปกรณ์เครือข่าย ช่องทางการเชื่อมต่อ
เครือข่ายหนาแน่นหรือเสียหายจากกรณีที่ไม่คาดคิด จะต้องมีระบบส ารองที่พร้อมใช้งานทดแทนได้ 
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๕.๒  สถาปัตยกรรมด้านระบบสารสนเทศ (application architecture) 
สถาปัตยกรรมด้านระบบสารสนเทศ เป็นการกรอบแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวม

ของ สมช. ที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างระบบสารสนเทศ จากการศึกษาความต้องการของผู้บริหารและ
บุคลากรในด้านการพัฒนาระบบไอซีที พบว่า สมช. ต้องการระบบสารสนเทศที่มีความทันสมัย สามารถ
ตอบสนองพันธกิจและรองรับการปฏิบัติงานภายใน สมช. ได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว ทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์
นโยบายรัฐบาลดิจิทัลและนโยบายความมั่นคงของประเทศด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  และที่
ส าคัญข้อมูลเหล่านั้นต้องเกิดการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน
หน่วยงานภายใน สมช. มีความต้องการระบบไอซีทีที่มีประสิทธิภาพส าหรับการบริหารจัดการภายใน สมช. 
เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ "มุ่งเป็นองค์กรหลักในการก าหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นหลักประกันใน
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน" สถาปัตยกรรมด้านโปรแกรมประยุกต์ของ สมช. 
แสดงดังรูปที่ ๕-๓  
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รูปที่ ๕-๓ แสดงสถาปัตยกรรมด้านโปรแกรมประยุกต์ (application architecture) 
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จากรูปที่ ๕-๓ แสดงให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวมของ สมช. ประกอบด้วย 
๔ ส่วน คือ  

๑. ระบบฐานข้อมูลกลาง ซึ่งจัดเก็บข้อมูลจากทุกระบบบริหารจัดการไว้ที่ส่วนกลาง โดยการ
ออกแบบระบบฐานข้อมูล (NSC database) นั้น จะท าให้ข้อมูลของ สมช. ถูกออกแบบเพ่ือการบูรณาการ
ข้อมูลของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (back office) ไว้ที่จุดเดียวกัน เพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล ระบบต่าง ๆ ภายใน สมช. จะถูกจัดเก็บภายในระบบเดียวกัน เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องและความคงเส้นคงวาของการน าข้อมูลไปใช้ (data consistency) ระบบสารสนเทศที่น าข้อมูล
จากระบบฐานข้อมูลกลางไปใช้ ได้แก่ ระบบบุคลากร ระบบลา ระบบจองรถ ระบบจองห้องประชุม ระบบ
ติดตามโครงการ เป็นต้น  

๒. ระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคง เป็นระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือการบูรณาการข้อมูลจากทุกส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านความมั่นคงเพ่ือการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้าน
ความมั่นคง  

๓. ระบบสารสนเทศบนอุปกรณ์โมบาย เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพ่ือต่อยอดการใช้ประโยชน์
จากระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  

๔. ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งระบบนี้เป็นการน าเอาเทคโนโลยีข่าว
กรองอัจฉริยะ (business intelligence) มาพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลเพ่ือติดตามผล
การด าเนินงานและการวางแผนเชิงนโยบายที่สะดวกและรวดเร็วโดยผ่านสมาร์ทโฟน ระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร เช่น ระบบบทสรุปส าหรับผู้บริหาร ระบบติดตามโครงการ ระบบรายงานสถานการณ์ด้านความมั่นคง 
และ ระบบ DSS/EIS เป็นต้น 
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บทที่ ๖ 
ยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีของ สมช. 

 
๖.๑  ยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีของ สมช. 

จากกระบวนการจัดท าแผนแม่บทไอซีทีของ สมช. การศึกษาบริบทขององค์กร การศึกษาทิศทางของ
รัฐบาลดิจิทัล นโยบายด้านไอซีทีของประเทศและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ในการด าเนินงานยกร่างแผนแม่บท ฯ 
ของ สมช. มีการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรด้านไอซีที (swot 
analysis) และจัดกิจกรรม “ปั้นแป้งดินน  ามัน” เพ่ือให้บุคลากรใน สมช. ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ด้านไอซีที โดย
ยึดกรอบบทสัมภาษณ์ความต้องการของเลขาธิการและผู้บริหารระดับสูงของ สมช. มาเป็นแนวทางในการสร้าง
กิจกรรม ทั งนี เพ่ือให้ สมช. ได้วิสัยทัศน์ที่เกิดจากผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมกันทั งองค์กรในการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาระบบไอซีทีเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ สมช. ในการเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคงของ
ประเทศ วิสัยทัศน์ด้านไอซีทีของ สมช. คือ 
 

“ขับเคลื่อน สมช. ดิจิทัล มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล” 
(Driving Digital NSC towards Digital Government) 

 
ยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีของ สมช. ประกอบด้วย 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคงของประเทศ 
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ

นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง

ปลอดภัย ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและ

สร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น “สมช. ดิจิทัล” 
 
๖.๒  ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีของ สมช. กับนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องของประเทศ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ของ สมช. มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กร ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ - 
๒๕๖๑ และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศ
ไทย แสดงดังตารางที่ ๖-๑ 



                       แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์              ๖-๒ 

ตารางที่ ๖-๑ แสดงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีของ สมช. กับนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ด้านไอซีท ี
ของ สมช. 

ยุทธศาสตร์ของ สมช. 
ค าแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรี 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย ระยะ ๓ 

ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑) 

(ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

(ร่าง) แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ฉบับท่ี ๓) 
ของประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 

กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – 
๒๕๖๓ ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
บูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลด้านความ
มั่นคงของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์การ
ก าหนดทิศทาง
นโยบายดา้นความ
มั่นคง 

การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการ
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาและยกระดับขดี
ความสามารถรองรับการ
ไปสูร่ัฐบาลดิจิทัล และ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
ยกระดับความมั่นคงและ
เพิ่มความปลอดภยัของ
ประชาชน 

การพัฒนาพื นท่ี ภาค 
และการเชื่อมโยง
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
ภาครัฐโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและท้องถิ่นใน
แนวทางนวัตกรรมบริการ 
และมีความมั่นคงปลอดภัย
ทั งในระดับประเทศและ
ภูมิภาค (Smart 
Government) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้ไอซี
ทีเพ่ือสร้างนวัตกรรมการ
บริการของภาครัฐที่สามารถ
ให้บริการประชาชน และ
ธุรกิจทุกภาคส่วนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีธรรมา 
ภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้าง
นวัตกรรมบริการเพ่ือ
ยกระดับระบบการ
บริหารจัดการและ
สอดรับกับนโยบาย
รัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สมรรถนะองค์กรและ
ขีดความสามารถของ
บุคลากรในองค์กรเพื่อ
สนับสนุนภารกิจด้าน
ความมั่นคง 

การส่งเสริมการบรหิาร
ราชการแผ่นดินที่ม ี
ธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาและยกระดับขดี
ความสามารถรองรับการ
ไปสูร่ัฐบาลดิจิทัล 

การสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
ภาครัฐโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและท้องถิ่นใน
แนวทางนวัตกรรมบริการ 
และมีความมั่นคงปลอดภัย
ทั งในระดับประเทศและ
ภูมิภาค (Smart 
Government) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้ไอซี
ทีเพ่ือสร้างนวัตกรรมการ
บริการของภาครัฐที่สามารถ
ให้บริการประชาชน และ
ธุรกิจทุกภาคส่วนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีธรรมา 
ภิบาล 



                       แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์              ๖-๓ 

ตารางท่ี ๖-๑ แสดงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านไอซีทีของ สมช. กับนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องของประเทศ (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ด้านไอซีที
ของ สมช. 

ยุทธศาสตร์ของ สมช. 
ค าแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตร ี

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย ระยะ ๓ 

ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑) 

(ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

(ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 

กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ 
ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้าน ICT ที่มี
ประสิทธิภาพ มีความ
มั่นคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการ
ได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง
และรองรับเทคโนโลยี
แห่งอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ 
กลไก และเครือข่าย
ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมี 
ธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถรองรับการ
ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

การพัฒนาเศรษฐกิจใน
ภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนา
โครงสร้างพื นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
ท่ีพอเพียง (Sufficient) และ
คุ้มค่า (Optimal 
Infrastructure) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา
โครงสร้างพื นฐานไอซีทีท่ีเป็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ
การสื่อสารรูปแบบอื่นท่ีเป็น 
Broadband ให้มีความ
ทันสมัย มีการกระจายอย่าง
ท่ัวถึง และมีความม่ันคง
ปลอดภัยสามารถรองรับความ
ต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน
ไอซีทีเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถด้านไอซีที
และสร้างความพร้อม
ให้แก่บุคลากรสู่การเป็น 
“สมช. ดิจิทัล” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สมรรถนะองค์กรและขีด
ความสามารถของ
บุคลากรในองค์กรเพื่อ
สนับสนุนภารกิจด้าน
ความมั่นคง 

การศึกษาและเรียนรู้ การ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ประสิทธิภาพประชาชน 

การพัฒนาศักยภาพคนให้
สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาทุน
มนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน 
ICT เพื่อการด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพอย่างพอเพียง 
ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรม มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา และใช้ประโยชน์จาก
บริการ ICT (Participatory 
People) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทุน
มนุษย์ท่ีมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์และใช้สารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ มี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ท่ีมี
ความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์    ๖-๔ 

๖.๓  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคงของประเทศ 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) เป็นนโยบายที่ก าหนดทิศทางหลักในการแก้ไข

ปัญหาที่มีความส าคัญและเร่งด่วน ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งทุกส่วนราชการและ 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องน าไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้าน
ความมั่นคงของประเทศจากทุกภาคส่วนจึงเป็นหัวใจส าคัญในการตอบสนองนโยบายด้านความมั่นคงของ
ประเทศ ดังนั น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ” จึงเน้นแผนงาน 
โครงการที่เกี่ยวกับการวางสถาปัตยกรรมองค์กร (enterprise architecture:  EA) เพ่ือบูรณาการข้อมูลด้าน
ความมั่นคง เพ่ือให้การขับเคลื่อนประเทศให้ด าเนินการด้วยนโยบาย “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
รายละเอียดของแผนงาน โครงการและงบประมาณของยุทธศาสตร์นี  แสดงดังตารางที่ ๖-๒ และตารางท่ี ๖-๓ 
 
ตารางท่ี ๖-๒ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จ าแนกตามปีงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคงของประเทศ 
๑. โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สมช. 

(NSC-EA)     
 

๒. โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลกลาง (NSC 
standard data) เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
ความมั่นคงของประเทศ 

    
 

๓. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านความมั่นคงของ
ประเทศ      

 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์              ๖-๕ 

ตารางท่ี ๖-๓ แผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จ าแนกตามปีงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคงของประเทศ 
๑. โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สมช. 

(NSC-EA) 
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  

 

๒. โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลกลาง (NSC 
standard data) เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
ความมั่นคงของประเทศ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  
 

๓. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านความมั่นคงของ
ประเทศ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๖ 

๖.๔  รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  : บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สมช. (NSC-EA) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือก าหนดกรอบของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สมช. 
   ๒. เพ่ือก าหนดกรอบของการพัฒนาองค์กรเพ่ือการบูรณาการและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลด้านความมั่นคง 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : สมช. มีสถาปัตยกรรมองค์กร (NSC-EA) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ : บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลกลาง (NSC standard data) เพ่ือ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความม่ันคงของประเทศ 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือก าหนดรูปแบบและจัดท ามาตรฐานข้อมูลกลางส าหรับการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้มาตรฐานข้อมูลกลางเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความม่ันคงของประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และอ านวยการความม่ันคงเฉพาะด้าน กลุ่มภารกิจ

นโยบายและบริหารแผนงานความมั่นคง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๗ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  : บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านความมั่นคงของประเทศ 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันด้านความมั่นคงของประเทศที่รองรับกับการใช้งาน

บนอุปกรณ์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และเครื่องพีซี บนทุกแพลตฟอร์ม 
  ๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
  ๓. เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านความมั่นคงได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้แอปพลิเคชันด้านความมั่นคงของประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และอ านวยการความม่ันคงเฉพาะด้าน กลุ่มภารกิจ

นโยบายและบริหารแผนงานความมั่นคง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  : บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สมช. (NSC-EA) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือก าหนดกรอบของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สมช. 
   ๒. เพ่ือก าหนดกรอบของการพัฒนาองค์กรเพ่ือการบูรณาการและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลด้านความมั่นคง 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : สมช. มีสถาปัตยกรรมองค์กร (NSC-EA) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๘ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ : บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลกลาง (NSC standard data) เพ่ือ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความม่ันคงของประเทศ 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือก าหนดรูปแบบและจัดท ามาตรฐานข้อมูลกลางส าหรับการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้มาตรฐานข้อมูลกลางเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความม่ันคงของประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และอ านวยการความม่ันคงเฉพาะด้าน กลุ่มภารกิจ

นโยบายและบริหารแผนงานความมั่นคง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  : บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านความมั่นคงของประเทศ 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันด้านความมั่นคงของประเทศที่รองรับกับการใช้งาน

บนอุปกรณ์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และเครื่องพีซี บนทุกแพลตฟอร์ม 
  ๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
  ๓. เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านความมั่นคงได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้แอปพลิเคชันด้านความมั่นคงของประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และอ านวยการความม่ันคงเฉพาะด้าน กลุ่มภารกิจ

นโยบายและบริหารแผนงานความมั่นคง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๙ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  : บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สมช. (NSC-EA) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือก าหนดกรอบของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สมช. 
   ๒. เพ่ือก าหนดกรอบของการพัฒนาองค์กรเพ่ือการบูรณาการและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลด้านความมั่นคง 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : สมช. มีสถาปัตยกรรมองค์กร (NSC-EA) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ : บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลกลาง (NSC standard data) เพ่ือ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความม่ันคงของประเทศ 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือก าหนดรูปแบบและจัดท ามาตรฐานข้อมูลกลางส าหรับการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้มาตรฐานข้อมูลกลางเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความม่ันคงของประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และอ านวยการความม่ันคงเฉพาะด้าน กลุ่มภารกิจ

นโยบายและบริหารแผนงานความมั่นคง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๑๐ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  : บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านความมั่นคงของประเทศ 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันด้านความมั่นคงของประเทศที่รองรับกับการใช้งาน

บนอุปกรณ์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และเครื่องพีซี บนทุกแพลตฟอร์ม 
  ๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
  ๓. เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านความมั่นคงได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้แอปพลิเคชันด้านความมั่นคงของประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และอ านวยการความม่ันคงเฉพาะด้าน กลุ่มภารกิจ

นโยบายและบริหารแผนงานความมั่นคง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  : บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านความมั่นคงของประเทศ 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันด้านความมั่นคงของประเทศที่รองรับกับการใช้งาน

บนอุปกรณ์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และเครื่องพีซี บนทุกแพลตฟอร์ม 
  ๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
  ๓. เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านความมั่นคงได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้แอปพลิเคชันด้านความมั่นคงของประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และอ านวยการความม่ันคงเฉพาะด้าน กลุ่มภารกิจ

นโยบายและบริหารแผนงานความมั่นคง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๑๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  : บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านความมั่นคงของประเทศ 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันด้านความมั่นคงของประเทศที่รองรับกับการใช้งาน

บนอุปกรณ์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และเครื่องพีซี บนทุกแพลตฟอร์ม 
  ๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
  ๓. เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านความมั่นคงได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้แอปพลิเคชันด้านความมั่นคงของประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และอ านวยการความม่ันคงเฉพาะด้าน กลุ่มภารกิจ

นโยบายและบริหารแผนงานความมั่นคง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๑๒ 

๖.๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างนวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับนโยบาย
รัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมบริการ เพ่ือให้ สมช. มีแอปพลิเคชันที่สามารถรองรับการ
ท างานบนทุกอุปกรณ์และทุกแพลตฟอร์ม ที่ตอบสนองพันธกิจขององค์กรและสอดรับกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศ แผนงานและประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
แสดงดังตารางที่ ๖-๔ และตารางท่ี ๖-๕ 
 
ตารางท่ี ๖-๔ แผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จ าแนกตามปีงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างนวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับนโยบาย
รัฐบาลดิจิทัล 
แผนงานที่ ๑ การสื่อสารองค์กรเชิงรุก 
๑. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ สมช. ในรูปแบบ 

“mobile first responsive web”      

แผนงานที่ ๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
๑. โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการภายใน

องค์กร (Back Office) และปรับให้อยู่ในรูปแบบ 
“mobile first responsive web” 

     

๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร (Business Intelligence:  
BI) 

     

๓. โครงการพัฒนาระบบจัดการความรู้ของ สมช. (NSC 
knowledge management system) 

     

 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์              ๖-๑๓ 

ตารางท่ี ๖-๕ แผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จ าแนกตามปีงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างนวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
แผนงานที่ ๑ การสื่อสารองค์กรเชิงรุก 
๑. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ สมช. ในรูปแบบ 

“mobile first responsive web” 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(MA) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(MA) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(MA) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(MA) 

รวมงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
แผนงานที่ ๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
๑. โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการภายใน

องค์กร (Back Office) และปรับให้อยู่ในรูปแบบ 
“mobile first responsive web” 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(MA) 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(MA) 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(MA) 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(MA) 

๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร (Business Intelligence:  
BI) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการพัฒนาระบบจัดการความรู้ของ สมช. (NSC 
knowledge management system) 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ 
รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ 

 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๑๔ 

๖.๖  รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ

นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
แผนงานที่  ๑ : การสื่อสารองค์กรเชิงรุก 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ สมช. ในรูปแบบ “mobile first 

responsive web” 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือพัฒนาช่องทางการสื่อสารองค์กร เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนผ่านอุปกรณ์

โมบาย 
๒. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ความทันสมัย และการบริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ให้

รวดเร็ว ฉับไว 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้แอปพลิเคชันหรือการสื่อสารองค์กรผ่านอุปกรณ์โมบาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ

นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
แผนงานที่  ๒ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร (Back 

Office) และปรับให้อยู่ในรูปแบบ “mobile first responsive web” 
วัตถุประสงค์ : เพื่อบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร สามารถให้บริการได้อย่าง

ต่อเนื่อง รองรับความต้องการของผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใน
อนาคต 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร บนแพลตฟอร์มแท็ปเล็ตและโมบาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๑๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

แผนงานที่  ๒ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ

ผู้บริหาร (Business Intelligence:  BI) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผนเชิง

นโยบายส าหรับผู้บริหาร 
  ๒. เพ่ือสร้างระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) และรายงานการ

วิเคราะห์ข้อมูล (data analytic) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ

นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
แผนงานที่  ๑ : การสื่อสารองค์กรเชิงรุก 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ สมช. ในรูปแบบ “mobile first 

responsive web” 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือพัฒนาช่องทางการสื่อสารองค์กร เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนผ่านอุปกรณ์

โมบาย 
๒. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ความทันสมัย และการบริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ให้

รวดเร็ว ฉับไว 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้แอปพลิเคชันหรือการสื่อสารองค์กรผ่านอุปกรณ์โมบาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๑๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

แผนงานที่  ๒ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร (Back 

Office) และปรับให้อยู่ในรูปแบบ “mobile first responsive web” 
วัตถุประสงค์ : เพื่อบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร สามารถให้บริการได้อย่าง

ต่อเนื่อง รองรับความต้องการของผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใน
อนาคต 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร บนแพลตฟอร์มแท็ปเล็ตและโมบาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ

นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
แผนงานที่  ๒ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ

ผู้บริหาร (Business Intelligence:  BI) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผนเชิง

นโยบายส าหรับผู้บริหาร 
  ๒. เพ่ือสร้างระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) และรายงานการ

วิเคราะห์ข้อมูล (data analytic) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๑๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

แผนงานที่  ๒ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาระบบจัดการความรู้ของ สมช. (NSC knowledge 

management system) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ของ สมช.  
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้ระบบจัดการความรู้ของ สมช. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ

นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
แผนงานที่  ๑ : การสื่อสารองค์กรเชิงรุก 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ สมช. ในรูปแบบ “mobile first 

responsive web” 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือพัฒนาช่องทางการสื่อสารองค์กร เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนผ่านอุปกรณ์

โมบาย 
๒. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ความทันสมัย และการบริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ให้

รวดเร็ว ฉับไว 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้แอปพลิเคชันหรือการสื่อสารองค์กรผ่านอุปกรณ์โมบาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๑๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

แผนงานที่  ๒ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร (Back 

Office) และปรับให้อยู่ในรูปแบบ “mobile first responsive web” 
วัตถุประสงค์ : เพื่อบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร สามารถให้บริการได้อย่าง

ต่อเนื่อง รองรับความต้องการของผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใน
อนาคต 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร บนแพลตฟอร์มแท็ปเล็ตและโมบาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ

นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
แผนงานที่  ๒ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ

ผู้บริหาร (Business Intelligence:  BI) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผนเชิง

นโยบายส าหรับผู้บริหาร 
  ๒. เพ่ือสร้างระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) และรายงานการ

วิเคราะห์ข้อมูล (data analytic) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๑๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

แผนงานที่  ๒ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาระบบจัดการความรู้ของ สมช. (NSC knowledge 

management system) 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ของ สมช.  
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้ระบบจัดการความรู้ของ สมช. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ

นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
แผนงานที่  ๑ : การสื่อสารองค์กรเชิงรุก 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ สมช. ในรูปแบบ “mobile first 

responsive web” 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือพัฒนาช่องทางการสื่อสารองค์กร เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนผ่านอุปกรณ์

โมบาย 
๒. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ความทันสมัย และการบริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ให้

รวดเร็ว ฉับไว 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้แอปพลิเคชันหรือการสื่อสารองค์กรผ่านอุปกรณ์โมบาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๒๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

แผนงานที่  ๒ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร (Back 

Office) และปรับให้อยู่ในรูปแบบ “mobile first responsive web” 
วัตถุประสงค์ : เพื่อบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร สามารถให้บริการได้อย่าง

ต่อเนื่อง รองรับความต้องการของผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใน
อนาคต 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร บนแพลตฟอร์มแท็ปเล็ตและโมบาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ

นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
แผนงานที่  ๒ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ

ผู้บริหาร (Business Intelligence:  BI) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผนเชิง

นโยบายส าหรับผู้บริหาร 
  ๒. เพ่ือสร้างระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) และรายงานการ

วิเคราะห์ข้อมูล (data analytic) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๒๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

แผนงานที่  ๒ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาระบบจัดการความรู้ของ สมช. (NSC knowledge 

management system) 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ของ สมช.  
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้ระบบจัดการความรู้ของ สมช. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ

นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
แผนงานที่  ๑ : การสื่อสารองค์กรเชิงรุก 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ สมช. ในรูปแบบ “mobile first 

responsive web” 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือพัฒนาช่องทางการสื่อสารองค์กร เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนผ่านอุปกรณ์

โมบาย 
๒. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ความทันสมัย และการบริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ให้

รวดเร็ว ฉับไว 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้แอปพลิเคชันหรือการสื่อสารองค์กรผ่านอุปกรณ์โมบาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๒๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

แผนงานที่  ๒ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร (Back 

Office) และปรับให้อยู่ในรูปแบบ “mobile first responsive web” 
วัตถุประสงค์ : เพื่อบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร สามารถให้บริการได้อย่าง

ต่อเนื่อง รองรับความต้องการของผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใน
อนาคต 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร บนแพลตฟอร์มแท็ปเล็ตและโมบาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ

นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
แผนงานที่  ๒ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ

ผู้บริหาร (Business Intelligence:  BI) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผนเชิง

นโยบายส าหรับผู้บริหาร 
  ๒. เพ่ือสร้างระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) และรายงานการ

วิเคราะห์ข้อมูล (data analytic) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๒๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  : สร้างนวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับ
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

แผนงานที่  ๒ : ระบบสารสนเทศเพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาระบบจัดการความรู้ของ สมช. (NSC knowledge 

management system) 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ของ สมช.  
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ได้ระบบจัดการความรู้ของ สมช. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๒๔ 

๖.๗  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ของ สมช. ให้มีความพร้อม
ในการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วทั งองค์กร สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงปลอดภัยและมี
ความทันสมัยรองรับกับเทคโนโลยี ในอนาคตที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แผนงานและประมาณ
การงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ แสดงดังตารางที่ ๖-๖ และตารางท่ี ๖-๗ 
 
ตารางท่ี ๖-๖ แผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จ าแนกตามปีงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๑ การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการองค์กร 
๑. โครงการจัดท าแผนด าเนินงานด้าน ICT และการ

สนองตอบในภาวะวิกฤตหรือเกิดภัยพิบัติ     
 

๒. โครงการระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 

     

๓. โครงการจัดท า Disaster Recovery Site (DR)      
แผนงานที่ ๒ การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT เพื่อการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
๑. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายหลัก 

(Core Network)      

๒. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
ระหว่างหน่วยงาน (Aggregate/Access Network) 

     

๓. โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน 

     

๔. โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่ายไร้สาย 

     

๕. โครงการบ ารุงรักษาและจัดซื ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ส าหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center)      

๖. โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องแม่ข่าย Private Cloud 

     

๗. โครงการบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center)      



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๒๕ 

ตารางท่ี ๖-๖ แผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จ าแนกตามปีงบประมาณ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๘. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยการ

ให้บริการเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
     

๙. โครงการจัดซื อและต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Anti-
Virus      

๑๐. โครงการจัดซื อและต่ออายุ SSL Certificate เพ่ือ
ความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ      

๑๑. โครงการปรับปรุงและเสริมสร้างความปลอดภัย
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์      

๑๒. โครงการบริหารเสถียรภาพการให้บริการระบบ
เครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 

     

แผนงานที่ ๓ การจัดหา/พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศ (IT Resource) 
๑. โครงการจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
     

๒. โครงการจัดซื อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
และซอฟต์แวร์จัดการเอกสารส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

     

 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์              ๖-๒๖ 

ตารางท่ี ๖-๗ แผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จ าแนกตามปีงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับ
เทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๑ การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการองค์กร 
๑. โครงการจัดท าแผนด าเนินงานด้าน ICT และการสนองตอบ

ในภาวะวิกฤตหรือเกิดภัยพิบัติ 
๕๐๐,๐๐๐    

 

๒. โครงการระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 

 ๕๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

๓. โครงการจัดท า Disaster Recovery Site (DR)     ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
รวมงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕,๐๔๐,๐๐๐ 

แผนงานที่ ๒ การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
๑. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายหลัก (Core 

Network) 
๘,๐๐๐,๐๐๐     

๒. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงาน (Aggregate/Access Network) 

 ๒,๕๐๐,๐๐๐    

๓. โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายภายในหน่วยงาน 

 ๓,๐๐๐,๐๐๐    

๔. โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายไร้สาย 

 ๓,๐๐๐,๐๐๐    



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์              ๖-๒๗ 

ตารางท่ี ๖-๗ แผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จ าแนกตามปีงบประมาณ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๕. โครงการบ ารุงรักษาและจัดซื ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส าหรับ

ศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
๓,๐๐๐,๐๐๐     

๖. โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย 
Private Cloud 

  ๕,๐๐๐,๐๐๐   

๗. โครงการบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
๘. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยการให้บริการ

เครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
   ๔,๐๐๐,๐๐๐  

๙. โครงการจัดซื อและต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Anti-Virus ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 
๑๐. โครงการจัดซื อและต่ออายุ SSL Certificate เพ่ือความ

ปลอดภัยในการเข้าถึงและให้บริการระบบสารสนเทศ 
๔๐,๐๐๐   ๔๐,๐๐๐  

๑๑. โครงการปรับปรุงและเสริมสร้างความปลอดภัย ระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการบริหารเสถียรภาพการให้บริการระบบเครือข่าย
และเครื่องแม่ข่าย 

 ๕๐๐,๐๐๐    

รวมงบประมาณ ๑๗,๖๔๐,๐๐๐ ๑๒,๘๕๐,๐๐๐ ๘,๘๕๐,๐๐๐ ๗,๘๙๐,๐๐๐ ๓,๘๕๐,๐๐๐ 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์              ๖-๒๘ 

ตารางท่ี ๖-๗ แผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จ าแนกตามปีงบประมาณ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
แผนงานที่ ๓ การจัดหา/พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศ (IT Resource) 
๑. โครงการจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ

พ่วงส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ๘,๐๐๐,๐๐๐   ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการจัดซื อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและ
ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๑๙,๑๔๐,๐๐๐ ๒๒,๓๕๐,๐๐๐ ๙,๘๙๐,๐๐๐ ๘,๙๓๐,๐๐๐ ๑๗,๘๙๐,๐๐๐ 

 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๒๙ 

๖.๘  รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๑ : การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการองค์กร 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการจัดท าแผนด าเนินงานด้าน ICT และการสนองตอบในภาวะ

วิกฤตหรือเกิดภัยพิบัติ 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการการด าเนินกิจการด้าน ICT ของ 

สมช กรณีเกิดภัยพิบัติ 
๒. เพ่ือก าหนด/ทบทวนกรอบการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการด้าน ICT เพ่ือให้

สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องกรณีเกิดภัยพิบัติ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีแผนปฏิบัติการด้าน ICT กรณีเกิดภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายหลัก (Core 

Network) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก ทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเดิม 
                                   ๒. เพ่ือให้ระบบเครือข่ายของ สมช มีความเสถียร ตอบสนองความต้องการใช้

งานที่เพ่ิมมากขึ น และรองรับกับเทคโนโลยีในอนาคต 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีระบบเครือข่ายหลักที่รองรับการเชื่อมต่อจากทุกหน่วยงานภายใน สมช. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๓๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ 

ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๕ โครงการบ ารุงรักษาและจัดซื ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส าหรับศูนย์
ข้อมูล (Data Center) 

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม รองรับกับปริมาณข้อมูลที่เพ่ิมมากขึ น 
  ๒. เพ่ือบ ารุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเดิมให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการบ ารุงรักษาและจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๗ โครงการบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่ายหลักภายในศูนย์ข้อมูล 

ให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
  ๒. เพ่ือซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบท าความเย็น และอุปกรณ์ส าหรับใช้

ในศูนย์ข้อมูล 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูลตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๓๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ 

ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๙ โครงการจัดซื อและต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Anti-Virus 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือจัดหาซอฟต์แวร์ Anti-Virus ให้เพียงพอต่อการใช้งานงานภายใน สมช. 
  ๒. เพ่ือให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย  
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการจัดซื อและต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Anti-Virus 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑๐ โครงการจัดซื อและต่ออายุ SSL Certificate เพ่ือความปลอดภัย

ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การเข้าถึงระบบสารสนเทศของ สมช มีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการจัดซื อและต่ออายุ SSL Certificate 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๓๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ 

ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑๑ โครงการปรับปรุงและเสริมสร้างความปลอดภัยระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ระบบระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีความทันสมัย สะดวกและง่ายต่อ
การใช้งาน 

  ๒. เพ่ือให้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการปรับปรุงความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๓ : การจัดหา/พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือใช้งานระบบสารสนเทศ (IT 

Resource) 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการจัดซื อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์

จัดการเอกสารส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การใช้งานซอฟต์แวร์ของบุคลากร สมช. ถูกต้องตามกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการจัดหาลิขสิทธิ์ส าหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์

จัดการเอกสาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๓๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๑ : การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการองค์กร 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการระบบบริหารความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตาม

มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ระบบสารสนเทศมีความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒  เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน 

(Aggregate/Access Network) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน ให้เป็นระบบเครือข่าย

ความเร็วสูง และให้พร้อมส าหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ 
  ๒. เพ่ือทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายระหว่างส่วนงานเดิม ให้มีความปลอดภัย 

และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๓๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ 

ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๓ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
ภายในหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายของแต่ละหน่วยงาน ให้เป็นระบบเครือข่าย
ความเร็วสูง และพร้อมส าหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ 

  ๒. เพ่ือทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเดิม ให้มีความปลอดภัย และ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการบ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๔ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 

ไร้สาย 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้มีระบบเครือข่ายไร้สายที่ทันสมัยและรองรับการใช้งานผ่าน 

smartphone และ tablet รุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เพ่ือให้มีระบบเครือข่ายไร้สายที่มีความเร็วสูง และมีความปลอดภัยในการเข้า

ใช้งาน 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการบ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๓๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ 

ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๗ โครงการบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่ายหลักภายในศูนย์ข้อมูล 

ให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
  ๒. เพ่ือซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบท าความเย็น และอุปกรณ์ส าหรับใช้

ในศูนย์ข้อมูล 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูลตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๙ โครงการจัดซื อและต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Anti-Virus 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือจัดหาซอฟต์แวร์ Anti-Virus ให้เพียงพอต่อการใช้งานงานภายใน สมช. 
  ๒. เพ่ือให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย  
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการจัดซื อและต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Anti-Virus 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๓๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ 

ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑๑ โครงการปรับปรุงและเสริมสร้างความปลอดภัยระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ระบบระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีความทันสมัย สะดวกและง่ายต่อ
การใช้งาน 

  ๒. เพ่ือให้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการปรับปรุงความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑๒ โครงการบริหารเสถียรภาพการให้บริการระบบเครือข่ายและ

เครื่องแม่ข่าย 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้มีระบบการตรวจติดตามการท างานและการให้บริการของอุปกรณ์

เครือข่ายและเครื่องแม่แบบเวลาจริง 
  ๒. เพ่ือให้มีระบบที่ช่วยส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูและระบบ

โครงสร้างพื นฐานด้าน ICT 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีระบบส าหรับช่วยในการตรวจติดตามการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายและ

เครื่องแม่ข่าย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๓๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

แผนงานที่ ๓ : การจัดหา/พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือใช้งานระบบสารสนเทศ (IT 
Resource) 

ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับการใช้ปฏิบัติงาน 
ที่เก่าและช ารุด 

  ๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวก และมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๓ : การจัดหา/พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือใช้งานระบบสารสนเทศ (IT 

Resource) 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการจัดซื อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์

จัดการเอกสารส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การใช้งานซอฟต์แวร์ของบุคลากร สมช. ถูกต้องตามกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการจัดหาลิขสิทธิ์ส าหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์

จัดการเอกสาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๓๘ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๑ : การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการองค์กร 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตาม

มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ระบบสารสนเทศมีความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒  เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๖ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย 

Private Cloud 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือปรับปรุง Private Cloud ให้สามารถให้บริการระบบสารสนเทศได้อย่าง

ต่อเนื่อง 
  ๒. เพ่ือจัดหา Private Cloud ใหม่รองรับการเพ่ิมขึ นของระบบสารสนเทศและ

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ 
๓. เพ่ือรองรับการ Consolidate เครื่องแม่ข่ายแบบเก่า และลดการใช้พลังงาน

ส าหรับห้องศูนย์ข้อมูล 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการบ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย Private Cloud 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๓๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ 

ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๗ โครงการบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่ายหลักภายในศูนย์ข้อมูล 

ให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
  ๒. เพ่ือซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบท าความเย็น และอุปกรณ์ส าหรับใช้

ในศูนย์ข้อมูล 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูลตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๙ โครงการจัดซื อและต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Anti-Virus 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือจัดหาซอฟต์แวร์ Anti-Virus ให้เพียงพอต่อการใช้งานงานภายใน สมช. 
  ๒. เพ่ือให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย  
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการจัดซื อและต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Anti-Virus 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๔๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ 

ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑๑ โครงการปรับปรุงและเสริมสร้างความปลอดภัยระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ระบบระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีความทันสมัย สะดวกและง่ายต่อ
การใช้งาน 

  ๒. เพ่ือให้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการปรับปรุงความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๓ : การจัดหา/พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือใช้งานระบบสารสนเทศ (IT 

Resource) 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการจัดซื อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์

จัดการเอกสารส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การใช้งานซอฟต์แวร์ของบุคลากร สมช. ถูกต้องตามกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการจัดหาลิขสิทธิ์ส าหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์

จัดการเอกสาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๔๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๑ : การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการองค์กร 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตาม

มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ระบบสารสนเทศมีความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๗ โครงการบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่ายหลักภายในศูนย์ข้อมูล 

ให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
  ๒. เพ่ือซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบท าความเย็น และอุปกรณ์ส าหรับใช้

ในศูนย์ข้อมูล 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูลตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๔๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ 

ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๘ โครงการเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยการให้บริการ
เครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือติดตั งระบบควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล 

  ๒. เพ่ือให้ระบบสารสนเทศของ สมช มีความม่ันคง ปลอดภัย ต่อภัยคุกคามที่จะ
มาจากผู้ใช้งานและจากระบบเครือข่าย 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีระบบควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Network Access Control) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๙ โครงการจัดซื อและต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Anti-Virus 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือจัดหาซอฟต์แวร์ Anti-Virus ให้เพียงพอต่อการใช้งานงานภายใน สมช. 
  ๒. เพ่ือให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย  
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการจัดซื อและต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Anti-Virus 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๔๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ 

ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑๐ โครงการจัดซื อและต่ออายุ SSL Certificate เพ่ือความภัยในการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การเข้าถึงระบบสารสนเทศของ สมช มีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการจัดหาและต่ออายุ SSL Certificate 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑๑ โครงการปรับปรุงและเสริมสร้างความปลอดภัยระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ระบบระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีความทันสมัย สะดวกและง่ายต่อ

การใช้งาน 
  ๒. เพ่ือให้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการปรับปรุงความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๔๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

แผนงานที่ ๓ : การจัดหา/พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือใช้งานระบบสารสนเทศ (IT 
Resource) 

ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการจัดซื อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์
จัดการเอกสารส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การใช้งานซอฟต์แวร์ของบุคลากร สมช. ถูกต้องตามกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการจัดหาลิขสิทธิ์ส าหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์

จัดการเอกสาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๑ : การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการองค์กร 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตาม

มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ระบบสารสนเทศมีความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๔๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

แผนงานที่ ๑ : การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการองค์กร 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๓ โครงการจัดท า Disaster Recovery Site (DR) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือรองรับการคงอยู่ของระบบสารสนเทศ กรณีเกิดภัยพิบัติ 
  ๒. เพ่ือลดความเสี่ยงความเสียหายของสารสนเทศท่ีส าคัญ กรณีเกิดภัยพิบัติ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการจัดท า Disaster Recovery Site ที่เป็นแบบ Warm Site 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๗ โครงการบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่ายหลักภายในศูนย์ข้อมูล 

ให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
  ๒. เพ่ือซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบท าความเย็น และอุปกรณ์ส าหรับใช้

ในศูนย์ข้อมูล 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูลตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๔๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ 

ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๙ โครงการจัดซื อและต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Anti-Virus 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือจัดหาซอฟต์แวร์ Anti-Virus ให้เพียงพอต่อการใช้งานงานภายใน สมช. 
  ๒. เพ่ือให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย  
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการจัดซื อและต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Anti-Virus 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๒ : การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT เพ่ือการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศ 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑๑ โครงการปรับปรุงและเสริมสร้างความปลอดภัยระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ระบบระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีความทันสมัย สะดวกและง่ายต่อ

การใช้งาน 
  ๒. เพ่ือให้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการปรับปรุงความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๔๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

แผนงานที่ ๓ : การจัดหา/พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือใช้งานระบบสารสนเทศ (IT 
Resource) 

ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๑ โครงการจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับการใช้ปฏิบัติงาน 
ที่เก่าและช ารุด 

  ๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวก และมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 

ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๓ : การจัดหา/พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือใช้งานระบบสารสนเทศ (IT 

Resource) 
ชื่อโครงการ : โครงการที่ ๒ โครงการจัดซื อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์

จัดการเอกสารส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การใช้งานซอฟต์แวร์ของบุคลากร สมช. ถูกต้องตามกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีการจัดหาลิขสิทธิ์ส าหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์

จัดการเอกสาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๔๘ 

๖.๙  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น “สมช. ดิจิทัล” 

ยุทธศาสตร์นี มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพด้านไอซีทีให้แก่บุคลากรทุกระดับภายใน สมช. เพ่ือสร้างความ
พร้อมในการก้าวสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล" แผนงาน โครงการ  และงบประมาณส าหรับยุทธศาสตร์นี  
ประกอบด้วย (๑) โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จ าเป็นส าหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ บุคลากรและผู้บริหาร (๒) โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
ด้านการบริหารจัดการระบบไอซีที รายละเอียดของแผนงาน โครงการ และงบประมาณแสดงดังตารางที่ ๖-๘ 
และตารางท่ี ๖-๙ 
 
ตารางท่ี ๖-๘ แผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จ าแนกตามปีงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น “สมช. ดิจิทัล” 
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑. โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้าน

ไอซีที และเตรียมความพร้อมรับเทคโนโลยี
ในอนาคต 

     

๒. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาแนว
ทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ Cloud 
Computing ขององค์กร   

     

๓. โครงการฝึกอบรมการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture Design) 

     

๔. โครงการสร้างความตระหนักและการ
ด าเนินการตามมาตรฐานในการเตรียม
ความพร้อมทางด้าน Cyber Security 

     

๕. โครงการฝึกอบรมมาตรฐานด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 
(ISO 27001) 

     

 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ๖-๔๙ 

ตารางท่ี ๖-๘ แผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จ าแนกตามปีงบประมาณ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
แผนงานที่ ๒ การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร  
โครงการส าหรับผู้บริหาร 
๑. โครงการส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะด้าน

การจัดการไอซีทีส าหรับผู้บริหารด้านไอซีที 
(ICT Management for ICT Manager) 

     

๒. โครงการส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะด้าน
การจัดการไอซีทีส าหรับผู้บริหารงานทั่วไป 
(ICT Management for Non-ICT 
Executive) 

     

๓. โครงการเสริมสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมใน
การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์      

โครงการส าหรับผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน 
๑. โครงการพัฒนาขีดความสามารถและสร้าง

ความพร้อมทางด้านไอซีที      

๒. โครงการสร้างความตระหนักด้านความ
มั่นคงปลอดภัย (ICT Awareness)      

แผนงานที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการน าไอซีที มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
๑. โครงการสัมมนาประจ าปี      
๒. โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นแนว

ปฏิบัติที่ดดี้านไอซีที      

 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์              ๖-๕๐ 

ตารางท่ี ๖-๙ แผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จ าแนกตามปีงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น “สมช. ดิจิทัล” 
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑. โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านไอซีที และเตรียมความ

พร้อมรับเทคโนโลยีในอนาคต 
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ระบบ Cloud Computing ขององค์กร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐    

๓. โครงการฝึกอบรมการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture Design) 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  
 

๔. โครงการสร้างความตระหนักและการด าเนินการตามมาตรฐานใน
การเตรียมความพร้อมทางด้าน Cyber Security 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการฝึกอบรมมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศ (ISO 27001)  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์              ๖-๕๑ 

ตารางท่ี ๖-๙ แผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จ าแนกตามปีงบประมาณ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
แผนงานที่ ๒ การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
โครงการส าหรับผู้บริหาร 
๑. โครงการส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีส าหรับ

ผู้บริหารด้านไอซีที (ICT Management for ICT Manager) 
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีส าหรับผู้
บริหารงานทั่วไป (ICT Management for Non-ICT Executive) 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการเสริมสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

โครงการส าหรับผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน 
๑. โครงการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความพร้อมทางด้านไอซีที ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
๒. โครงการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย (ICT 

Awareness) 
๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์              ๖-๕๒ 

ตารางท่ี ๖-๙ แผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จ าแนกตามปีงบประมาณ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
แผนงานที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการน าไอซีที มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
๑. โครงการสัมมนาประจ าปี ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๒. โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๓๐๐,๐๐๐ ๔,๗๐๐,๐๐๐ 

 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๕๓ 

๖.๑๐  รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที ่๑ โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านไอซีที และเตรียมความพร้อม

รับเทคโนโลยีในอนาคต 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านไอซีทีที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของผู้ดูแล

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และเตรียมความพร้อมรับเทคโนโลยีในอนาคตที่จะ
ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนผลักดัน ให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร หรือ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : จ านวนผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที ่๒ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่

ระบบ Cloud Computing ขององคก์ร 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยี 

Cloud Computing 
   ๒. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้งาน Cloud 

Computing ขององค์กร 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี Cloud 

Computing และได้รับข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งาน Cloud 
Computing ขององค์กร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๕๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที ่๓ โครงการฝึกอบรมการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 

Architecture Design)  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจการออกแบบ

สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Design) ในการเชื่อมโยง
กระบวนการท างานภายในหน่วยงาน สมช. และหน่วยงานความมั่นคงของประเทศ 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Design) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๔ โครงการสร้างความตระหนักและการด าเนินการตามมาตรฐานในการ

เตรียมความพร้อมทางด้าน Cyber Security 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจการด้าน 

Cyber Security และมีการด าเนินงานด้าน Cyber Security ตามมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจการด้าน Cyber 

Security และมีการด าเนินงานด้าน Cyber Security ตามมาตรฐานสากล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๕๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๕ โครงการฝึกอบรมมาตรฐานด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ

ข้อมูลสารสนเทศ (ISO 27001) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติงานในส านักงาน 

ได้รับความรู้ ความเข้าใจการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ (ISO 27001) 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติงาน มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ISO 27001) 
สามารถน าไปประยุกต์และปฏิบัติใช้ในองค์กร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๑ โครงการส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีส าหรับ

ผู้บริหารด้านไอซีที (ICT Management for ICT Manager) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ความรู้ด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารด้านไอซีที 
  ๒. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารด้านไอซีที 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้บริหารด้านไอซีที ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ สามารถน าไอซีที

ไปประยุกต์ใช้และบริหารจัดการในองค์กร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๕๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๒ โครงการส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีส าหรับผู้

บริหารงานทั่วไป (ICT Management for Non-ICT Executive) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ความรู้ด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารงานทั่วไปที่ไม่ใช่สายงานไอที 
  ๒. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารงานทั่วไปที่ไม่ใช่สายงานไอที 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้บริหารงานทั่วไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ สามารถน าไอซีที

ไปประยุกต์ใช้และบริหารจัดการในองค์กร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๓ โครงการเสริมสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้ และกรอบแนวคิดการพัฒนาบริการเชิงนวัตกรรมด้วยไอซีที 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้บริหาร ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถน ากรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม มาก าหนด

เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรด้วยไอซีที 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๕๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความพร้อมทางด้านไอซีที 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านไอซีทีแก่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานทุกหน่วยงาน ได้รับความรู้ด้านไอซีที สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้และพัฒนางานประจ า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๒ โครงการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย (ICT 

Awareness) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานทุกหน่วยงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานประจ า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๕๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๓  : การส่งเสริมและสนับสนุนการน าไอซีที มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๑ การสัมมนาประจ าปี 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การขับเคลื่อนองค์กรด้านไอซีทีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการสัมมนาประจ าปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๓  : การส่งเสริมและสนับสนุนการน าไอซีที มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๒ การศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ ศึกษาดูงานองค์กรที่มีแนวปฎิบัติที่ด้านไอซีที และน ามาปรับ

ประยุกต์ใช้ภายในองค์กร 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ร้อยละของหน่วยงานภายใน สมช. ที่เข้าร่วมการศึกษาดูงานภายในประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๕๙ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที ่๑ โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านไอซีที และเตรียมความพร้อม

รับเทคโนโลยีในอนาคต 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านไอซีทีที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของผู้ดูแล

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และเตรียมความพร้อมรับเทคโนโลยีในอนาคตที่จะ
ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนผลักดัน ให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร หรือ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : จ านวนผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที ่๒ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่

ระบบ Cloud Computing ขององคก์ร 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยี 

Cloud Computing 
   ๒. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้งาน Cloud 

Computing ขององค์กร 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี Cloud 

Computing และได้รับข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งาน Cloud 
Computing ขององค์กร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๖๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที ่๓ โครงการฝึกอบรมการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 

Architecture Design)  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจการออกแบบ

สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Design) ในการเชื่อมโยง
กระบวนการท างานภายในหน่วยงาน สมช. และหน่วยงานความมั่นคงของประเทศ 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Design) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๔ โครงการสร้างความตระหนักและการด าเนินการตามมาตรฐานในการ

เตรียมความพร้อมทางด้าน Cyber Security 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจการด้าน 

Cyber Security และมีการด าเนินงานด้าน Cyber Security ตามมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจการด้าน Cyber 

Security และมีการด าเนินงานด้าน Cyber Security ตามมาตรฐานสากล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๕ โครงการฝึกอบรมมาตรฐานด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ

ข้อมูลสารสนเทศ (ISO 27001) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติงานในส านักงาน 

ได้รับความรู้ ความเข้าใจการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ (ISO 27001) 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติงาน มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ISO 27001) 
สามารถน าไปประยุกต์และปฏิบัติใช้ในองค์กร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๑ โครงการส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีส าหรับ

ผู้บริหารด้านไอซีที (ICT Management for ICT Manager) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ความรู้ด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารด้านไอซีที 
  ๒. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารด้านไอซีที 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้บริหารด้านไอซีที ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ สามารถน าไอซีที

ไปประยุกต์ใช้และบริหารจัดการในองค์กร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๖๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๒ โครงการส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีส าหรับผู้

บริหารงานทั่วไป (ICT Management for Non-ICT Executive) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ความรู้ด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารงานทั่วไปที่ไม่ใช่สายงานไอที 
  ๒. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารงานทั่วไปที่ไม่ใช่สายงานไอที 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้บริหารงานทั่วไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ สามารถน าไอซีที

ไปประยุกต์ใช้และบริหารจัดการในองค์กร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๓ โครงการเสริมสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้ และกรอบแนวคิดการพัฒนาบริการเชิงนวัตกรรมด้วยไอซีที 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้บริหาร ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถน ากรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม มาก าหนด

เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรด้วยไอซีที 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๖๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความพร้อมทางด้านไอซีที 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านไอซีทีแก่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานทุกหน่วยงาน ได้รับความรู้ด้านไอซีที สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้และพัฒนางานประจ า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๒ โครงการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย (ICT 

Awareness) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานทุกหน่วยงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานประจ า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๓  : การส่งเสริมและสนับสนุนการน าไอซีที มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๑ การสัมมนาประจ าปี 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การขับเคลื่อนองค์กรด้านไอซีทีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการสัมมนาประจ าปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๓  : การส่งเสริมและสนับสนุนการน าไอซีที มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๒ การศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ ศึกษาดูงานองค์กรที่มีแนวปฎิบัติที่ด้านไอซีที และน ามาปรับ

ประยุกต์ใช้ภายในองค์กร 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ร้อยละของหน่วยงานภายใน สมช. ที่เข้าร่วมการศึกษาดูงานภายในประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที ่๑ โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านไอซีที และเตรียมความพร้อม

รับเทคโนโลยีในอนาคต 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านไอซีทีที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของผู้ดูแล

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และเตรียมความพร้อมรับเทคโนโลยีในอนาคตที่จะ
ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนผลักดัน ให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร หรือ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : จ านวนผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที ่๒ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่

ระบบ Cloud Computing ขององคก์ร 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยี 

Cloud Computing 
   ๒. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้งาน Cloud 

Computing ขององค์กร 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี Cloud 

Computing และได้รับข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งาน Cloud 
Computing ขององค์กร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที ่๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที ่๓ โครงการฝึกอบรมการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 

Architecture Design)  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจการออกแบบ

สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Design) ในการเชื่อมโยง
กระบวนการท างานภายในหน่วยงาน สมช. และหน่วยงานความมั่นคงของประเทศ 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Design) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๖๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๔ โครงการสร้างความตระหนักและการด าเนินการตามมาตรฐานในการ

เตรียมความพร้อมทางด้าน Cyber Security 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจการด้าน 

Cyber Security และมีการด าเนินงานด้าน Cyber Security ตามมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจการด้าน Cyber 

Security และมีการด าเนินงานด้าน Cyber Security ตามมาตรฐานสากล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๕ โครงการฝึกอบรมมาตรฐานด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ

ข้อมูลสารสนเทศ (ISO 27001) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติงานในส านักงาน 

ได้รับความรู้ ความเข้าใจการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ (ISO 27001) 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติงาน มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ISO 27001) 
สามารถน าไปประยุกต์และปฏิบัติใช้ในองค์กร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๖๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๑ โครงการส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีส าหรับ

ผู้บริหารด้านไอซีที (ICT Management for ICT Manager) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ความรู้ด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารด้านไอซีที 
  ๒. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารด้านไอซีที 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้บริหารด้านไอซีที ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ สามารถน าไอซีที

ไปประยุกต์ใช้และบริหารจัดการในองค์กร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๒ โครงการส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีส าหรับผู้

บริหารงานทั่วไป (ICT Management for Non-ICT Executive) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ความรู้ด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารงานทั่วไปที่ไม่ใช่สายงานไอที 
  ๒. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารงานทั่วไปที่ไม่ใช่สายงานไอที 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้บริหารงานทั่วไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ สามารถน าไอซีที

ไปประยุกต์ใช้และบริหารจัดการในองค์กร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๖๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๓ โครงการเสริมสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้ และกรอบแนวคิดการพัฒนาบริการเชิงนวัตกรรมด้วยไอซีที 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้บริหาร ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถน ากรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม มาก าหนด

เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรด้วยไอซีที 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความพร้อมทางด้านไอซีที 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านไอซีทีแก่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานทุกหน่วยงาน ได้รับความรู้ด้านไอซีที สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้และพัฒนางานประจ า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 

  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๖๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๒ โครงการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย (ICT 

Awareness) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานทุกหน่วยงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานประจ า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๓  : การส่งเสริมและสนับสนุนการน าไอซีที มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๑ การสัมมนาประจ าปี 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การขับเคลื่อนองค์กรด้านไอซีทีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการสัมมนาประจ าปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๓  : การส่งเสริมและสนับสนุนการน าไอซีที มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๒ การศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ ศึกษาดูงานองค์กรที่มีแนวปฎิบัติที่ด้านไอซีที และน ามาปรับ

ประยุกต์ใช้ภายในองค์กร 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ร้อยละของหน่วยงานภายใน สมช. ที่เข้าร่วมการศึกษาดูงานภายในประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๗๐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที ่๑ โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านไอซีที และเตรียมความพร้อม

รับเทคโนโลยีในอนาคต 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านไอซีทีที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของผู้ดูแล

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และเตรียมความพร้อมรับเทคโนโลยีในอนาคตที่จะ
ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนผลักดัน ให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร หรือ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : จ านวนผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๔ โครงการสร้างความตระหนักและการด าเนินการตามมาตรฐานในการ

เตรียมความพร้อมทางด้าน Cyber Security 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจการด้าน 

Cyber Security และมีการด าเนินงานด้าน Cyber Security ตามมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจการด้าน Cyber 

Security และมีการด าเนินงานด้าน Cyber Security ตามมาตรฐานสากล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๗๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๕ โครงการฝึกอบรมมาตรฐานด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ

ข้อมูลสารสนเทศ (ISO 27001) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติงานในส านักงาน 

ได้รับความรู้ ความเข้าใจการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ (ISO 27001) 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติงาน มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ISO 27001) 
สามารถน าไปประยุกต์และปฏิบัติใช้ในองค์กร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๑ โครงการส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีส าหรับ

ผู้บริหารด้านไอซีที (ICT Management for ICT Manager) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ความรู้ด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารด้านไอซีที 
  ๒. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารด้านไอซีที 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้บริหารด้านไอซีที ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ สามารถน าไอซีที

ไปประยุกต์ใช้และบริหารจัดการในองค์กร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๗๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๒ โครงการส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีส าหรับผู้

บริหารงานทั่วไป (ICT Management for Non-ICT Executive) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ความรู้ด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารงานทั่วไปที่ไม่ใช่สายงานไอที 
  ๒. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารงานทั่วไปที่ไม่ใช่สายงานไอที 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้บริหารงานทั่วไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ สามารถน าไอซีที

ไปประยุกต์ใช้และบริหารจัดการในองค์กร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๓ โครงการเสริมสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้ และกรอบแนวคิดการพัฒนาบริการเชิงนวัตกรรมด้วยไอซีที 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้บริหาร ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถน ากรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม มาก าหนด

เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรด้วยไอซีที 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๗๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๑ โครงการยกระดับพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความพร้อม

ทางด้านไอซีที 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านไอซีทีแก่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานทุกหน่วยงาน ได้รับความรู้ด้านไอซีที สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้และพัฒนางานประจ า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๒ โครงการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย (ICT 

Awareness) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานทุกหน่วยงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานประจ า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๓  : การส่งเสริมและสนับสนุนการน าไอซีที มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๑ การสัมมนาประจ าปี 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การขับเคลื่อนองค์กรด้านไอซีทีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการสัมมนาประจ าปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๗๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๓  : การส่งเสริมและสนับสนุนการน าไอซีที มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๒ การศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ ศึกษาดูงานองค์กรที่มีแนวปฎิบัติที่ด้านไอซีที และน ามาปรับ

ประยุกต์ใช้ภายในองค์กร 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ร้อยละของหน่วยงานภายใน สมช. ที่เข้าร่วมการศึกษาดูงานภายในประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที ่๑ โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านไอซีที และเตรียมความพร้อม

รับเทคโนโลยีในอนาคต 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านไอซีทีที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของผู้ดูแล

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และเตรียมความพร้อมรับเทคโนโลยีในอนาคตที่จะ
ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนผลักดัน ให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร หรือ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : จ านวนผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๗๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๔ โครงการสร้างความตระหนักและการด าเนินการตามมาตรฐานในการ

เตรียมความพร้อมทางด้าน Cyber Security 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจการด้าน 

Cyber Security และมีการด าเนินงานด้าน Cyber Security ตามมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจการด้าน Cyber 

Security และมีการด าเนินงานด้าน Cyber Security ตามมาตรฐานสากล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๑  : การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๕ โครงการฝึกอบรมมาตรฐานด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ

ข้อมูลสารสนเทศ (ISO 27001) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติงานในส านักงาน 

ได้รับความรู้ ความเข้าใจการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ (ISO 27001) 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติงาน มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ISO 27001) 
สามารถน าไปประยุกต์และปฏิบัติใช้ในองค์กร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๗๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๑ โครงการส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีส าหรับ

ผู้บริหารด้านไอซีที (ICT Management for ICT Manager) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ความรู้ด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารด้านไอซีที 
  ๒. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารด้านไอซีที 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้บริหารด้านไอซีที ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ สามารถน าไอซีที

ไปประยุกต์ใช้และบริหารจัดการในองค์กร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๒ โครงการส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีส าหรับผู้

บริหารงานทั่วไป (ICT Management for Non-ICT Executive) 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ความรู้ด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารงานทั่วไปที่ไม่ใช่สายงานไอที 
  ๒. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีแก่ผู้บริหารงานทั่วไปที่ไม่ใช่สายงานไอที 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้บริหารงานทั่วไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ สามารถน าไอซีที

ไปประยุกต์ใช้และบริหารจัดการในองค์กร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๗๗ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๓ โครงการเสริมสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้ และกรอบแนวคิดการพัฒนาบริการเชิงนวัตกรรมด้วยไอซีที 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้บริหาร ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถน ากรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม มาก าหนด

เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรด้วยไอซีที 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความพร้อมทางด้านไอซีที 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านไอซีทีแก่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานทุกหน่วยงาน ได้รับความรู้ด้านไอซีที สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้และพัฒนางานประจ า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๒  : การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๒ โครงการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย (ICT 

Awareness) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานทุกหน่วยงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานประจ า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์ ๖-๗๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    

แผนงานที่ ๓  : การส่งเสริมและสนับสนุนการน าไอซีที มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๑ การสัมมนาประจ าปี 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การขับเคลื่อนองค์กรด้านไอซีทีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการสัมมนาประจ าปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  : พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีทีและสร้าง

ความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น "สมช. ดิจิทัล"    
แผนงานที่ ๓  : การส่งเสริมและสนับสนุนการน าไอซีที มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
ชื่อโครงการ  : โครงการที่ ๒ การศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ ศึกษาดูงานองค์กรที่มีแนวปฎิบัติที่ด้านไอซีที และน ามาปรับ

ประยุกต์ใช้ภายในองค์กร 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : ร้อยละของหน่วยงานภายใน สมช. ที่เข้าร่วมการศึกษาดูงานภายในประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลา : ๑๒ เดือน 
 
 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์            ๖-๗๙ 

ตารางท่ี ๖-๑๐ สรุปแผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๔ จ าแนกตามปีงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคงของประเทศ 
๑. โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สมช. (NSC-EA) ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐   
๒. โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูลกลาง (NSC standard data) เพ่ือ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความม่ันคงของประเทศ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  

 

๓. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านความมั่นคงของประเทศ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์            ๖-๘๐ 

ตารางท่ี ๖-๑๐ สรุปแผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๔ จ าแนกตามปีงบประมาณ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างนวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับระบบการบริหารจัดการและสอดรับกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
แผนงานที่ ๑ การสื่อสารองค์กรเชิงรุก 
๑. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ สมช. ในรูปแบบ “mobile first 

responsive web” 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(MA) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(MA) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(MA) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(MA) 

รวมงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
แผนงานที่ ๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
๑. โครงการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร (Back 

Office) และปรับให้อยู่ในรูปแบบ “mobile first responsive 
web” 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(MA) 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(MA) 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(MA) 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

(MA) 

๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหาร (Business Intelligence:  BI) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการพัฒนาระบบจัดการความรู้ของ สมช. (NSC knowledge 
management system) 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ 
รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ 

 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์            ๖-๘๑ 

ตารางท่ี ๖-๑๐ สรุปแผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๔ จ าแนกตามปีงบประมาณ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและรองรับ
เทคโนโลยีแห่งอนาคต 
แผนงานที่ ๑ การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการองค์กร 
๑. โครงการจัดท าแผนด าเนินงานด้าน ICT และการสนองตอบในภาวะ

วิกฤตหรือเกิดภัยพิบัติ 
๕๐๐,๐๐๐    

 

๒. โครงการระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 

 ๕๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

๓. โครงการจัดท า Disaster Recovery Site (DR)     ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
รวมงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕,๐๔๐,๐๐๐ 

แผนงานที่ ๒ การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
๑. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายหลัก (Core 

Network) 
๘,๐๐๐,๐๐๐     

๒. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน 
(Aggregate/Access Network) 

 ๒,๕๐๐,๐๐๐    

๓. โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
ภายในหน่วยงาน 

 ๓,๐๐๐,๐๐๐    

๔. โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้
สาย 

 ๓,๐๐๐,๐๐๐    



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์            ๖-๘๒ 

ตารางท่ี ๖-๑๐ สรุปแผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๔ จ าแนกตามปีงบประมาณ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๕. โครงการบ ารุงรักษาและจัดซื ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส าหรับศูนย์

ข้อมูล (Data Center) 
๓,๐๐๐,๐๐๐     

๖. โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย 
Private Cloud 

  ๕,๐๐๐,๐๐๐   

๗. โครงการบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
๘. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยการให้บริการเครือข่าย

และเครื่องแม่ข่าย 
   ๔,๐๐๐,๐๐๐  

๙. โครงการจัดซื อและต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Anti-Virus ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 
๑๐. โครงการจัดซื อและต่ออายุ SSL Certificate เพ่ือความปลอดภัย

ในการเข้าถึงและให้บริการระบบสารสนเทศ 
๔๐,๐๐๐   ๔๐,๐๐๐  

๑๑. โครงการปรับปรุงและเสริมสร้างความปลอดภัย ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการบริหารเสถียรภาพการให้บริการระบบเครือข่ายและ
เครื่องแม่ข่าย 

 ๕๐๐,๐๐๐    

รวมงบประมาณ ๑๗,๖๔๐,๐๐๐ ๑๒,๘๕๐,๐๐๐ ๘,๘๕๐,๐๐๐ ๗,๘๙๐,๐๐๐ ๓,๘๕๐,๐๐๐ 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์            ๖-๘๓ 

ตารางท่ี ๖-๑๐ สรุปแผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๔ จ าแนกตามปีงบประมาณ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
แผนงานที่ ๓ การจัดหา/พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศ (IT Resource) 
๑. โครงการจัดหา/ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ๘,๐๐๐,๐๐๐   ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการจัดซื อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์
จัดการเอกสารส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๑๙,๑๔๐,๐๐๐ ๒๒,๓๕๐,๐๐๐ ๙,๘๙๐,๐๐๐ ๘,๙๓๐,๐๐๐ ๑๗,๘๙๐,๐๐๐ 

 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์            ๖-๘๔ 

ตารางท่ี ๖-๑๐ สรุปแผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๔ จ าแนกตามปีงบประมาณ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีทีให้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านไอซีที สร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรสู่การเป็น “สมช. ดิจิทัล” 
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑. โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านไอซีที และเตรียมความ

พร้อมรับเทคโนโลยีในอนาคต 
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ระบบ Cloud Computing ขององค์กร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐    

๓. โครงการฝึกอบรมการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture Design) 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  
 

๔. โครงการสร้างความตระหนักและการด าเนินการตามมาตรฐานใน
การเตรียมความพร้อมทางด้าน Cyber Security 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการฝึกอบรมมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศ (ISO 27001)  

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

แผนงานที่ ๒ การพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถด้านไอซีทีส าหรับบุคลากร 
โครงการส าหรับผู้บริหาร 
๑. โครงการส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีส าหรับ

ผู้บริหารด้านไอซีที (ICT Management for ICT Manager) 
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการส่งเสริมและเพ่ิมพูนทักษะด้านการจัดการไอซีทีส าหรับผู้
บริหารงานทั่วไป (ICT Management for Non-ICT Executive) 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์            ๖-๘๕ 

ตารางท่ี ๖-๑๐ สรุปแผนงานและประมาณการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๔ จ าแนกตามปีงบประมาณ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๓. โครงการเสริมสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมในการพัฒนาบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ 
๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

โครงการส าหรับผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน 
๑. โครงการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความพร้อมทางด้านไอซีที ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
๒. โครงการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย (ICT 

Awareness) 
๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ 
แผนงานที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการน าไอซีที มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
๓. โครงการสัมมนาประจ าปี ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๔. โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๓๐๐,๐๐๐ ๔,๗๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณทั้งหมด (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ๔) ๓๕,๓๔๐,๐๐๐ ๓๓,๗๕๐,๐๐๐ ๒๐,๔๙๐,๐๐๐ ๑๖,๖๓๐,๐๐๐ ๒๕,๙๙๐,๐๐๐ 
 



 

 

ภาคผนวก 
  



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการ

จ้างท่ีปรึกษา โดยวิธีตกลง 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์   ก-๑ 

รายชื่อคณะกรรมการดําเนนิการจ้างที่ปรกึษาโดยวิธีตกลง 
โครงการจัดทาํแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

และจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ตามแนวทางของมาตรฐาน ISO 27001 ของสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

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

๑. นายวีระ  อุไรรัตน์   ประธานกรรมการ 
๒. นายเทอดไท  ศรีอุประ   กรรมการ 
๓. นายสินชัย  คราวุฒม์   กรรมการ 
๔. นายพลเทพ  ธนโกเศศ   กรรมการ 
๕. นายผลิน  กลิน่ขจร   กรรมการและเลขานุการ 
๖. นายภัทรพงศ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ภาพกิจกรรม 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์     ข-๑ 

สัมภาษณ์ท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแหง่ชาติ 
วันที่ ๑ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์     ข-๒ 

สัมภาษณ์ผู้บรหิาร ส านัก/กลุม่งาน ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เกี่ยวกับสถานภาพการใช้ไอทีในปัจจุบันและความต้องการด้านไอทีในอนาคต 

วันที่ ๒๕, ๒๖ และ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์     ข-๓ 

 

 

 
 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์     ข-๔ 

 

 
 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์     ข-๕ 

 

 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์     ข-๖ 

สัมภาษณ์ผู้บรหิาร ส านัก/กลุม่งาน ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เกี่ยวกับสถานภาพการใช้ไอทีในปัจจุบันและความต้องการด้านไอทีในอนาคต 

วันที่ ๑ และ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์     ข-๗ 

 

 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์     ข-๘ 

 

 
 
  



                      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์     ข-๙ 

การระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
SWOT Analysis  วันที ่๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 
 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์     ข-๑๐ 

 

 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์     ข-๑๑ 

 

 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์     ข-๑๒ 

 

 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์     ข-๑๓ 

 

 
 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์     ข-๑๔ 
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การระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านไอซีที  วันที ่๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสํารวจ 
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แบบสํารวจสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
วัตถุประสงค์ของแบบสาํรวจ 

แบบสํารวจฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจสถานภาพปัจจุบันและศึกษาความต้องการด้านไอซีทีของ
หน่วยงานและสํานักภายในสาํนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสํารวจน้ีจะนําไปใช้
ในการวางแผนการลงทุนด้านไอซีทีสําหรับการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ของ สมช. 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้น 
ช่ือ - นามสกุล ผู้ใหข้้อมูล (Optional)  : …..………….……………………………….………..……………………………………. 
ช่ือหน่วยงานที่ให้ข้อมูล    : ..…………….…………………………….………..……………………………………………….………… 
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล        : ………….………………………………………………………….………..……………………………..… 
 

ส่วนที่ ๒ ความพร้อมของระบบเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต 
๑. หน่วยงานของท่านใช้อินเทอร์เน็ตของส่วนกลางหรือไม่ 

□ ไม่ใช้    □ ใช้ 
 

๒. ท่านคิดว่า ความรวดเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน สมช. เป็นอย่างไร 

□ ช้า    □ ปานกลาง   □ เร็ว 
 

๓. ท่านคิดว่าระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ของ สมช. มีความครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งานอย่างไร  

□ น้อย    □ ปานกลาง   □ มาก 
 

๔. ท่านคิดว่า ความเร็วของระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ของ สมช. เป็นอย่างไร    

□ ช้า    □ ปานกลาง   □ เร็ว 
 

๕. ท่านใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสาํหรับการทํางานหรือไม่  

□ ไม่ใช้    □ ใช้ 
 

๖. ท่านใช้ซอฟต์แวร์ใดในการสื่อสารภายในองค์กร  

□ อีเมลของ สมช.   □ อีเมลอ่ืนที่ไม่ใช่ของ สมช.  

□ Line               □ Facebook    

□ อ่ืน ๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………. 
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ส่วนที่ ๓ ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์สนับสนนุ 
๗. ท่านคิดว่า จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของท่าน มีเพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากรภายใน

หน่วยงานของท่านหรือไม่ 

□ เพียงพอ   □ ไม่เพียงพอ     ต้องการเพ่ิมจํานวน  ...................... เครือ่ง 
 
๘.   เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของท่าน ติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือไม ่

□ ไม่ได้ติดต้ัง 

□ ติดต้ัง  โปรดระบุช่ือโปรแกรมป้องกันไวรัส 
๑) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๙. ท่านคิดว่า เครื่องพิมพ์ในหน่วยงานของท่าน มีเพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากรภายในหน่วยงาน

หรือไม่ 

□ เพียงพอ   □ ไม่เพียงพอ ต้องการเพ่ิมจํานวน.......................เคร่ือง 
 
๑๐. ท่านคิดว่า หน่วยงานควรจัดหา อุปกรณ์ชนิดใดเพ่ิมเติม 

๑) ………………………………………………………………………………………จํานวน……………………… 
๒) ………………………………………………………………………………………จํานวน……………………… 
๓) ………………………………………………………………………………………จํานวน……………………… 
๔) ………………………………………………………………………………………จํานวน……………………… 
๕) ………………………………………………………………………………………จํานวน……………………… 

 
ส่วนที่ ๔ ความต้องการเขา้รับการฝึกอบรมด้านไอท ี
๑๑. ท่านต้องการเข้ารับการฝึกอบรมด้านไอที ในหลักสูตรใดบ้าง 

□ ไม่ต้องการ 

□ ต้องการ โปรดระบุ ช่ือหลักสูตร 
๑) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ ๕ ความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศของ สมช. 
 

ที่ ระบบงานสารสนเทศ 
 ระดับความพงึพอใจ ไม่สามารถตอบ

ได้เนื่องจากไม่ได้
ใช้งาน 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

๑ ระบบการขอใช้รถส่วนกลาง 

- ความง่ายในการใช้งาน 

      

- ความเร็วของระบบ       

- การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้       

- ความพึงพอใจในภาพรวม       

๒ ระบบการขอใช้ห้องประชุม 

- ความง่ายในการใช้งาน 

      

- ความเร็วของระบบ       

- การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้       

- ความพึงพอใจในภาพรวม       

๓ ระบบการลา 
- ความง่ายในการใช้งาน 

      

- ความเร็วของระบบ       

- การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้       

- ความพึงพอใจในภาพรวม       

๔ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

- ความง่ายในการใช้งาน 

      

- ความเร็วของระบบ       

- การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้       

- ความพึงพอใจในภาพรวม       

๕ ระบบบริหารโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร ์

- ความง่ายในการใช้งาน 

      

- ความเร็วของระบบ       

- การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้       

- ความพึงพอใจในภาพรวม       
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ที่ ระบบงานสารสนเทศ 
 ระดับความพงึพอใจ ไม่สามารถตอบ

ได้เนื่องจากไม่ได้
ใช้งาน 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

๖ ระบบจัดการขอ้มูลตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการขององค์กร 

- ความง่ายในการใช้งาน 

      

- ความเร็วของระบบ       

- การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้       

- ความพึงพอใจในภาพรวม       

๗ ระบบบุคลากร (DPIS) 

- ความง่ายในการใช้งาน 

      

- ความเร็วของระบบ       

- การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้       

- ความพึงพอใจในภาพรวม       

 
ส่วนที่ ๖ ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของ สมช. 
 

เว็บไซต์ของ สมช. 
 ระดับความพงึพอใจ ไม่สามารถตอบ

ได้เนื่องจากไม่ได้
ใช้งาน 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

- ความสวยงาม       

- ความครบถ้วนของข้อมูล       

- ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล       

- การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้       

 
ส่วนที่ ๗  ความต้องการใชง้านระบบสารสนเทศในอนาคต 

 ท่านต้องการให้ สมช. พัฒนาระบบสารสนเทศใดบ้าง (โปรดระบุและเรียงลําดับตามความจําเป็นเร่งด่วน) 
๑)  ........................................................................................................................................................................  
๒)   ......................................................................................................................................................................  
๓)   ......................................................................................................................................................................  
๔)   ......................................................................................................................................................................  
๕)   ......................................................................................................................................................................  
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ส่วนที่ ๘ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

 
ขอขอบพระคุณอย่างสูงสําหรับการตอบแบบสํารวจมา ณ โอกาสน้ี 

กรุณาส่งกลับคนืศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของ

ระบบโครงสร้างพื้นฐานและ 

ระบบสารสนเทศ 
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การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศ 
 
๑. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน 

ในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน พิจารณาจากข้อมูลแสดง
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจ าแนกตามปีที่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีซี คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋า
หิ้ว คอมพิวเตอร์แบบ All in One คอมพิวเตอร์แบบมือถือ Tablet อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เครื่องพิมพ์ และ
เครื่องสแกนเนอร์ โดยให้จัดซื้อครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ใหม่ทดแทนในรายการที่มีอายุการใช้งานมามากกว่าสามปี
หรือที่จัดหามาก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และพิจารณาจัดหาเพ่ิมเติมรองรับอัตราใหม่ 

 
๒. การจัดหาและติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูป 

การจัดหาและติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูป จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาและติดตั้ง
อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย รวมทั้งการจัดหาและติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยการจัดหาและติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูปนั้นแบ่งตามลักษณะการใช้งาน ได้ดังนี้ 

๒.๑ ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
ในส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สมช. มีการใช้เทคโนโลยีเสมือนเกือบทั้งหมด โดยใช้

เทคโนโลยีของ VMware บนเครื่องแม่ข่ายจริง ดังนั้น เมื่อถึงรอบการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องแม่ข่ายจริง 
เพ่ือปรับปรุงการให้บริการควรรวมระบบปฏิบัติการส าหรับการใช้เทคโนโลยีเสมือนที่เป็นรุ่นใหม่ด้วย โดยให้มี
ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีเสมือนในลักษณะที่รองรับ Private Cloud เพ่ือที่จะสามารถเชื่อมต่อ Public 
Cloud ผ่าน Hybrid Cloud ได้ในอนาคต 

ส าหรับระบบปฏิบัติการแบบเทคโนโลยีเสมือน Server Virtualization สามารถจัดซื้อระบบที่
รองรับเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่ใช้งานอยู่เดิมได้ เช่น ระบบปฏิบัติการเสมือน VMware, vSphere, Microsoft 
Windows Server with Hyper-V โดยให้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเดิมที่มีอยู่ได้ 
ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนใช้ระบบปฏิบัติการเฉพาะตาม
ลักษณะการใช้งาน เช่น Microsoft Windows Server หรือ Linux Server 

ส าหรับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายใช้ Windows รุ่นล่าสุด โดยการจัดหา
ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้รวมอยู่ในกระบวนการจัดซื้อพร้อมกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ 
ลูกข่าย 

๒.๒ ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 
ระบบจัดการฐานข้อมูลนั้นให้รวมการจัดซื้อไว้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

๒.๓ ระบบจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail System)  
ระบบจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ สมช. ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ Microsoft Exchange 

2003 Server มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาใหม่ตามความต้องการในปัจจุบัน คือ Microsoft Exchange 
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Server 2013 หรือ Microsoft Exchange Server 2016 หรือเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า โดยติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย 
ให้สามารถรองรับจ านวนผู้ใช้งาน และพ้ืนที่ E-Mail ได้อย่างเพียงพอ 

๒.๔ โปรแกรมจัดการเอกสารส านักงาน (Office Software) 
โปรแกรมจัดการเอกสารส านักงาน ใช้ในการจัดท าเอกสารส านักงานต่าง ๆ หรือจัดท าเอกสาร

น าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชุด Microsoft Office, Microsoft Office 365 เป็นต้น ส าหรับแผนการ
จัดหาโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ นั้น จะก าหนดให้มีความสอดคล้องกับแผนการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

๒.๕ โปรแกรม AntiVirus 
หน่วยงานมีการใช้ AntiVirus แบบ Free License ทั้งที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต และ 

ที่ติดมากับระบบปฏิบัติการ มีปัญหาการใช้งานโปรแกรม AntiVirus บ้างที่ไม่ Update เพ่ือการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลที่มีการน า BYOD มาใช้งาน ควรจัดหาระบบ AntiVirus แบบที่พ่วงใช้งานกับ Firewall ของ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพส าหรับเครื่องลูกข่ายโดยต้องสามารถ Update ได้ตลอดเวลา 
 
๓. การปรับปรุงระบบเครือข่าย 

จากโครงสร้างเดิมของระบบเครือข่ายของ สมช. ซึ่งเป็นเครือข่ายแบบล าดับชั้น มีการออกแบบโดย
จัดกลุ่มอุปกรณ์ในเครือข่ายเป็นกลุ่ม ๆ เชื่อมต่อกันเป็นล าดับชั้น ประกอบด้วย Core Layer, Distributed 
Layer, Access Layer โดยการเชื่อมต่อผ่านระยะไกลผ่าน WAN Edge และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน 
Internet Edge และมี Data Center เป็นศูนย์กลางของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงาน โดยที่แต่ละส่วนยังท างานผสานรวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีเครือข่ายได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพ่ือรองรับข้อมูลข่าวสารที่มี
การขยายตัว ระบบเครือข่ายควรมีความพร้อมให้บริการ ความสามารถในการขยายระบบ และมีความปลอดภัย 
ซึ่งต้องมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ ดังนั้น เพ่ือให้โครงสร้างเครือข่ายเป็นไปตามเป้าหมายหลักในการ
ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ท าให้มีการออกแบบเครือข่ายเป็นไปในลักษณะ 
Enterprise Campus Modules ซึ่งยังคงสามารถรองรับโครงสร้างเดิมของเครือข่าย สมช. ได้ ขณะเดียวกัน 
ยังมีความพร้อมและสามารถรองรับการออกแบบใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายให้
สามารถรองรับภารกิจที่ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและอนาคตต่อไปได้เป็นอย่างดี 

๓.๑ ระบบเครือข่าย 
๓.๑.๑ Core / Distribution Module 

ระบบเครือข่ายหลัก ต้องรองรับเครือข่ายความเร็วสูงหรือแบนด์วิธสูงมากได้ การ
ออกแบบเป็นการรวมกันระหว่าง Core Module และ Distribution Module เมื่อเครือข่ายยังมีจ านวน
ผู้ใช้งานไม่มากนัก และรองรับการขยายตัวในอนาคตได้ ดังนั้น เพ่ือให้มีเสถียรภาพการท างานควรจัดให้มี
อุปกรณ์เครือข่ายในระดับ Core โดยใช้ Switch สองตัวท างานร่วมกัน โดยที่แต่ละตัวส ารองการท างานซึ่งกัน
และกัน หรือใช้เทคโนโลยี Core Switch แบบใหม่ที่แบ่งส่วนการท างานเหมือน Switch สองตัวใน Chassis 
ตัวเดียวได้ 
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๓.๑.๒ Building Module 
ประกอบด้วยไคลเอนท์เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย เป็นจุดที่ควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย

ของไคลเอนท์หรือผู้ใช้งาน อุปกรณ์เครือข่ายส่วนใหญ่จะเป็น L2 Switch แบบ Manage Switch ความเร็วสูง
นอกจากนั้น ยังรวมอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายอย่าง Wireless Access Point ตามมาตรฐานขั้นต่ า IEEE 
802.11ac เพ่ือให้บริการไคลเอนท์ 

๓.๑.๓ Edge Distribution Module 
เป็นการรวมการเชื่อมต่อจากจุดต่าง ๆ ของเครือข่ายเพ่ือออกสู่เครือข่ายระยะไกลหรือ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของระบบรักษาความปลอดภัยที่ส าคัญคือ Firewall เป็นแนว
ป้องกันจากการโจมตีจากภัยต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต  

การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการเชื่อมต่อไปที่เครือข่ายของส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี (สลน.) ด้วย ความเร็ว 100 Mbps มีปริมาณการใช้เครือข่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 50-70 Mbps 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส ารองเป็นการเชื่อมต่อด้วย broadband ดังนั้น เพ่ือความเสถียรภาพของการใช้
อินเทอร์เน็ตจึงจ าเป็นต้องมี Internet Links เพ่ิมเติมทั้งในส่วนของปริมาณและช่องทาง ส่วนการใช้งาน VPN 
เพ่ือเชื่อมการท างานและสามารถประยุกต์ใช้เป็นเครือข่ายแบบ แบบ Remote-Access VPN ได้เพ่ือรองรับ
การท างานแบบ BYOD โดยอาจเปิดการท างาน VPN ในอุปกรณ์ Firewall ที่มีอยู่ได ้

ส าหรับการควบคุมการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการใช้งาน Firewall อยู่แล้ว เป็น
ลักษณะการใช้งานแบบ Next-Generation Firewall ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีการท างานหลายหน้าที่ ได้แก่ IPS, 
Bandwidth Management, Web Filter, AntiVirus Gateway, Anti Spam Mail, NAT ค ว รป รั บป รุ ง
ซอฟต์แวร์ในการป้องกันให้ทันสมัยให้ครบทุกส่วนได้ เช่น IPS, Web Filter, AntiVirus Gateway, Anti Spam 
Mail นอกจากนั้นยังควรน า Virtual Firewall มาป้องกันในส่วนของ Virtualization Server ด้วย 

การเชื่อมโยงระหว่าง สมช. ท าเนียบรัฐบาล กับ สมช. ศูนย์ราชการ เป็นการเชื่อมโยง
ด้วยเครือข่าย GIN ขนาด 50 Mbps หน่วยงานที่ศูนย์ราชการ มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตวงจรเช่า Internet 
ดังนั้น ควรมีการเชื่อมโยงระหว่างสองสถานที่ด้วยการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น 
อินเทอร์เน็ตแบบองค์กรภายในประเทศ เช่น CATTELECOM TOT แล้วสร้างเครือข่ายส่วนตัวเสมือน 
เพ่ิมขึ้นมาด้วย VPN site-to-site ที่มีอยู่บน Firewall เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต 
ที่มีความเร็วมากข้ึนและการใช้เครือข่ายส ารอง (WAN) ที่ประยุกต์ใช้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

๓.๑.๔ Server Module / Private Cloud 
การใช้งานเครื่องแม่ข่ายเพ่ือรองรับภารกิจที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพ่ือความมั่นคง

ของระบบต้องมีการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องมีความพร้อมใช้ตลอดเวลา การใช้
เทคโนโลยีเครื่องแม่ข่ายเสมือน Server Virtualization มีการใช้งานอยู่แล้วเกือบทั้งหมด ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ดี
ของการท า Private Cloud Computing ท าให้เกิดการพัฒนาไปสู่การใช้ Hybrid Cloud เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่
การใช้ Public Cloud ได้อย่างราบรื่น โดยการเตรียมพร้อมทั้งด้านเครื่องมือเริ่มตั้งแต่เครื่องมือบริหารจัดการ 
Private Cloud เช่น Microsoft System Center, VMware vCenter, OpenStack รวมถึงการประยุกต์ใช้ 
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Software Defined Datacenter (SDDC) คือ แนวคิด Datacenter Model ในยุคใหม่โดยให้ Software เป็น
ตัวก าหนดการท างาน และหน้าที่ต่าง ๆ ให้แก่ IT Infrastructure เช่น Compute, Network และ Storage 
ต่อไป 

ระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายมีการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลผ่าน SAN (Storage Area 
Network) จ านวน ๒ ชุด ชุดแรก 12 TB Raid 5 ติดตั้งที่ท าเนียบ ชุดที่สอง 6 TB Raid 5 ติดตั้งที่ศูนย์ราชการ 
ส าหรับระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายสามารถจัดหาเพ่ิมเติมให้เพียงพอกับข้อมูลระบบที่เพ่ิมขึ้นได้ เช่น การ
เพ่ิมเครื่องแม่ข่ายเสมือนส าหรับระบบงานต่าง ๆ การยกระดับประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลบน เครือข่าย
เพ่ือรองรับการใช้เทคโนโลยี Big Data Analytic ต้องท าทั้งการขยายขนาดของระบบให้สอดคล้องกับ
ประสิทธิภาพ Hardware, Software ในส่วน Module อ่ืน ๆ ด้วย เช่น การเพ่ิมความเร็วของ Switch การ
เพ่ิมความเร็วของ Disks ใน Storage รวมถึงการปรับปรุงให้สามารถใช้งาน Public Cloud ผ่าน Hybrid 
Cloud กรณีต้องการประมวลผลเป็นครั้งคราวไป ส่วน Data Center ส ารองให้เก็บที่ศูนย์บริการ Cloud ที่มี
ความมั่นปลอดภัยสูงน่าเชื่อถือได้ เช่น CAT Telecom G-Cloud เป็นต้น 

๓.๑.๕ Management Module 
เป็นส่วนส าหรับการสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย การดูแลระบบ การท า 

Monitoring การจัดท า Logging การท า Troubleshooting ทั้งหมดรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหาร
จัดการ (Management) อ่ืน ๆ ด้วย 

๓.๒ ระบบเครือข่ายของ สมช. ที่ศูนย์ราชการ 
สมช. มีส่วนงานที่ศูนย์ราชการที่ต้องมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ต้องด าเนินการจัดหา

ระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการท างาน รวมถึงระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video 
Conference System) ระหว่างสถานที่ท างานทั้งหมด โดยสามารถใช้ระบบที่มีอยู่บนระบบ Cloud มา
ประยุกต์ใช้งานได้ 

๓.๓ ความปลอดภัยสารสนเทศ 
ภายใต้การใช้อินเทอร์เน็ตที่เติบโตขึ้นพร้อมทั้งแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลของสังคมโลก ความ

ปลอดภัยสารสนเทศยิ่งมีความส าคัญมากขึ้น นอกจากการจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยบนพ้ืนฐาน  
ทั่ว ๆ ไป ยังมีการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security) ด้วย ต้องมีการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น การยึดกรอบแนวมาตรฐาน
เป็นกฎหมายหรือกฎระเบียบจากภาครัฐที่เก่ียวข้องโดยตรงกับกรอบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ที่ก าหนดโดยรัฐบาล โดยสามารถน าระบบบริหารความปลอดภัยสารสนเทศ เช่น COBIT, ITIL, ISO/IEC 
27001 โดยเฉพาะมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยมในการน าแนวทางมา
ปฏิบัติในองค์กรส าหรับการพัฒนาระบบความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนี้ การบริหารความปลอดภัยสารสนเทศจะท าให้เกิดความตระหนักในการปกป้องดูแล
ข้อมูลอย่างเป็นระบบทุกส่วนที่ไม่ใช่การติดตั้ง Network Security เช่น Firewall หรือการติดตั้ง AntiVirus 
แต่เพียงอย่างเดียว ยังท าให้ สมช. ตระหนักถึงการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ ตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
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ขึ้นได้ มีผลให้ระบบ IT มีความซับซ้อนสูงท าให้ภัยคุกคามที่มีต่อองค์กรนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ระบบรักษา
ความปลอดภัยโดยการก าหนดกฎในแบบเดิม ๆ นั้นใช้ไม่ได้แล้ว และการที่องค์กรมีการสร้างบริการบน Cloud 
เพ่ือเชื่อมต่อกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจะท าให้มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีมากขึ้น ต้องตรวจสอบและตอบโต้
ภัยต่าง ๆ ในขณะที่ยังคงละทิ้งการป้องกันภัยแบบเดิม ๆ ไปไม่ได้ ระบบที่ป้องกันตัวเองได้และระบบวิเคราะห์
พฤติกรรมการใช้งานจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่มาน ามาปรับใช้ วิธีการตรวจสอบและป้องกันการเจาะระบบต้อง
ยืดหยุ่น และปรับตัวตามสถานการณ์ได้มากยิ่งขึ้น เราเรียกว่า Adaptive Security Architecture การป้องกัน
ภัยคุกคามจะถูกฝังไว้ใน Application ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบใด ๆ 
 
๔. สรุปแนวทางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและการสื่อสาร 

จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและการสื่อสารของ สมช. เพ่ือก าหนด
สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology Architecture) สามารถก าหนดแผนการจัดหา ติดตั้งและ
บ ารุงรักษาในภาพรวมได้ดังนี้ 

๑. ระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดหาใหม่ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส่วน Infrastructure 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ 
- เครื่องสแกนเอกสาร (Scanner) 

๒. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องซื้อทดแทน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ 
- เครื่องสแกนเอกสาร (Scanner) 

๓. ระบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่ายที่จัดหาใหม่ 
- Core / Distribution Module 
- Building Module 
- Edge Distribution Module 
- Server Module / Private Cloud 
- Management Module 

- Information Security 
๔. โปรแกรมระบบ 

- ระบบจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
- โปรแกรมจัดการเอกสารส านักงาน 

๕. การบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ๑๕% ต่อปี 
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๕. สถานภาพปัจจุบันด้านระบบสารสนเทศ 
จากการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน พบว่า ส านัก/กลุ่มงานต่าง ๆ ภายใน สมช. มีการใช้งานระบบ

สารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการภายในมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่และ
อยู่ระหว่างการทดลองใช้งานอีกหลายระบบด้วยกัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ ก-๑ และตารางที่ ก-๒ 
 

 



                      แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ สมช. ฉบับสมบูรณ ์              ง-๗ 

ตารางท่ี ง-๑ แสดงระบบสารสนเทศปัจจุบันของ สมช. 
ระบบงาน สภน. สรป. สลก. สนผ. สภช. สชป. สปภ. สตป. สชต. กพบ. กกม. กตส. กพอ. สล.คปต. 

ระบบการขอใช้รถส่วนกลาง               
ระบบการขอใช้ห้องประชุม               
ระบบการลา               
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์               
ระบบบริหารโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์               

ระบบจัดการข้อมูลตัวชี้วัดตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการขององค์กร       - - -    -  

ระบบบุคลากร (DPIS)     -  - - -    - - 

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย - - - - - - - - - - - -  - 

ระบบบริหารจัดการข้อมูล 
(SharePoint) 

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

เว็บไซต์ของ สมช.               
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ตารางท่ี ง-๒ แสดงระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่และอยู่ระหว่างการทดลองใช้งาน 
ล าดับที่ ระบบงาน 

๑ ระบบการขอใช้รถส่วนกลาง 
๒ ระบบการขอใช้ห้องประชุม 

๓ ระบบการลา 
๔ ระบบบริหารโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 

๕ ระบบจัดการข้อมูลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์กร 

๖ ระบบบุคลากร 

๗ ระบบสารสนเทศด้านความมั่นคง 

๘ ระบบการบริหารงานพัสดุ 

 
๖. ความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศของ สมช. 

จากการส ารวจสถานภาพปัจจุบันและความต้องการในการใช้งานระบบสารสนเทศของ สมช. พบว่า 
ผู้บริหาร และบุคลากรของ สมช. ต้องการให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศของ สมช. เพ่ือตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล โดยระบบสารสนเทศที่มีความส าคัญ มีรายละเอียดดังตารางที่ ง-๓ 
 
ตารางท่ี ง-๓ แสดงรายการความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศของ สมช. 

หน่วยงาน ความต้องการระบบสารสนเทศ ความต้องการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

ผู้บริหาร สมช. - ระบบติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- การบูรณาการข้อมูลด้านความ
มั่นคง 

- ระบบในการก ากับและติดตามงาน 
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในงาน

ด้านความมั่นคงส าหรับผู้บริหาร 
- ระบบสารสนเทศบทสรุปผู้บริหาร 
- ข้อมูล GIS สามารถแสดงแผนที่ที่

สัดส่วน ๑:๔,๐๐๐ 
 
 
 

- ปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
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หน่วยงาน ความต้องการระบบสารสนเทศ ความต้องการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

ส านักงานเลขาธิการ (สลก.) - ฐานข้อมูลองค์ความรู้ 
- ระบบงานสนับสนุนทั่ว ๆ ไป เพ่ือ

ช่วยสนับสนุนงานให้มีความ
เหมาะสม 

- ระบบ Security โดยที่มี Record 
ทุกระบบที่เก่ียวข้อง 

- ระบบ Technical support แบบ 
Advanced 

- ระบบ Front Office ที่เป็นไปตาม
เทคโนโลยีปัจจุบัน 

- ระบบประชาสัมพันธ์ไม่
ชัดเจน เช่น Website 
ต้องการปรับเพ่ือให้สามารถ
สื่อสารกับองค์กร กับ
ประชาชน 

ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ภายในประเทศ (สภน.) 

 - ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เดิมที่ใช้งานอยู่ให้ผู้ใช้ใช้งาน
ระบบได้ง่ายและสามารถ
ท างานร่วมกับเทคโนโลยีและ 
Web Browser ใหม่ ๆ 

ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ระหว่างประเทศ (สรป.) 

- ระบบสารสนเทศส าหรับจัดเก็บ
และสืบค้นเอกสาร (Filing and 
Archive Management 
System) 

- โปรแกรมท่ีช่วยในการรายงานผล
ในลักษณะ Infographic 

- ปรับปรุงข้อมูลที่
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้และชน
ต่างวัฒนธรรม (สชต.) 

- ฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้ 

- ระบบงานบุคคล 
- ระบบงบประมาณ 
- ระบบ GIS ที่สามารถดึงข้อมูลจาก 

GISDA ได ้

 

ส านักนโยบายและแผนความ
มั่นคง (สนผ.) 

- ระบบติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการและนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ 
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หน่วยงาน ความต้องการระบบสารสนเทศ ความต้องการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

ส านักประเมินภัยคุกคาม 
(สปภ.) 

- ระบบส าหรับเรียกดูข้อมูลบุคคลใน
หน่วยงาน 

- ฐานข้อมูลข่าวกรอง 
- ระบบจัดเก็บข้อมูลรายงานการ

ประชุม มติที่ประชุม กฎหมาย 
ระเบียบ และ พรบ.  

 

ส านักยุทธศาสตร์การ
เตรียมพร้อมและการป้องกัน
ประเทศ (สตป.) 

- ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ  
- ระบบการบริหารบุคลากร 
- ระบบที่รองรับการด าเนินงานตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

- ระบบการประชุมทางไกล 
 

ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคง
เกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ 
(สภช.) 

- ซอฟต์แวร์เพ่ือการจัดเก็บข้อมูล
เครือข่ายอาชญากรรมหรือก่อการ
ร้าย 

- ระบบที่ช่วยการท า presentation 
- โปรแกรมแผนที่ เพ่ือท าการ 

mapping ข้อมูลอาชญากรรม 
- ระบบห้องสมุดออนไลน์ 
- ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ เพ่ือดู

งานวิจัยทางด้านความมั่นคงได้
ตลอดทั้งปี 

 

ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคง
กิจการชายแดนและประเทศ
รอบบ้าน (สชป.) 

- ระบบที่สามารถประชาสัมพันธ์เชิง
รุกไปยังประชาชนได้ 

 

กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติ
ราชการภายในองค์กร (กพน.) 

- ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการ
บริหารโครงการ 

- ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้าน
ความมั่นคง (Baseline Data) 

- ระบบจัดการการประชุมและ
จัดเก็บมติการประชุม 

- ระบบห้องสมุด 

- พ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บ
แฟ้มข้อมูล (File) ที่สามารถ
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ 

- ปรับปรุงระบบการลาให้
สามารถท างานร่วมกับ
โปรแกรม Internet 
Explorer รุ่นปัจจุบันได้ 
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หน่วยงาน ความต้องการระบบสารสนเทศ ความต้องการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความ
มั่นคง (กพอ.) 

- ระบบในการรวบรวมข้อมูลองค์
ความรู้ด้านความมั่นคง 

- ระบบในการขอวิทยากรและอนุมัติ
วิทยากรไปบรรยาย 

- ระบบในการขออนุมัติไปประชุม
หรือไปราชการ 

- ระบบห้องสมุดออนไลน์ 
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