ผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

(Chief Information Officer: CIO)
กองบัญชาการกองทัพไทย

พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด ตําแหนง เสนาธิการทหาร

๑.วิสัยทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑ วิสัยทัศนกองทัพไทย “บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกองทัพไทย เพื่อรวมเปนหนึ่ง และเปนกองทัพชั้นนําในดานความมั่นคงของรัฐและอาเซียน”
๑.๒ วิสัยทัศนกองบัญชาการกองทัพไทย “บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มุงไปสูการใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Warfare) ในการอํานวยการ
การปฏิบัติการรวม”
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๒. นโยบายตาง ๆ
นโยบายของผูบัญชาการทหารสูงสุด /ผูบัญชาการศูนยบัญชาการทางทหาร ประจําป
พ.ศ.๒๕๕๙ ในฐานะผูบริหารระดับสูง (Chief Executive Officer : CEO) กองบัญชาการ
กองทัพไทย
๒.๑ ดานการสื่อสาร
๒.๑.๑ พัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความพรอม
ดานการสื่อสารและสารสนเทศ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารที่ใชเครือขาย
เปนศูนยกลาง (Network Centric Operations : NCO)
๒.๑.๒ พัฒนาระบบสื่อ สารอิเ ล็กทรอนิกส ระบบสารสนเทศ และระบบควบคุ ม
บังคับบัญชา (C4I) ใหสามารถใชในการควบคุม อํานวยการ และสั่งการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนรูปธรรม เพื่อมุงไปสูร ะบบการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network
Centric Operations : NCO)
๒.๑.๓ ใหความสําคัญกับการดําเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
๒.๑.๔ ขยายผลโครงการนํ า ร อ งการปฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ช เ ครื อ ข า ยเป น ศู น ย ก ลาง
(Network Centric Operations : NCO) โดยเฉพาะการใชระบบแผนที่สถานการณรวม
กองทัพไทย (Common Operation Picture : COP) และระบบรายงานและแลกเปลี่ยน
ขาวสารทางทหาร (Message Text Format : MTF) สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ศูนยบัญชาการทางทหาร และหนวยในระดับตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม
๒.๒ ดานยุทธการ
พัฒนาขีดความสามารถของศูนยบัญชาการทางทหาร ในการเปนกองบัญชาการ
รวมที่สามารถอํานวยการในการปฏิบัติการรวมไดอยางแทจริง โดยพัฒนาระบบฐานขอมูล
ทางทหารให ส ามารถสนั บ สนุน การปฏิ บัติ ก ารที่ ใ ชเ ครื อ ข ายเป น ศู น ยก ลาง (Network
Centric Operations : NCO)
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๒.๓ การรักษาความมั่นคงของรัฐ
๒.๓.๑ ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งและระบบงานด า นการสื่ อ สารและสารสนเทศ
ให ส ามารถรองรั บ งานสงครามไซเบอร รวมทั้ ง พั ฒ นากํ า ลั ง พล ยุ ท โธปกรณ และ
ขีดความสามารถดานสงครามไซเบอร ในการปฏิบัติการทางทหารทั้งเชิงรับและเชิงรุก
๒.๓.๒ ปฏิบัติการขาวสารสนับ สนุ นกิจกรรมของกองทัพไทย รัฐ บาลและคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ดวยการบูรณาการขีดความสามารถดานการปฏิบัติการขาวสาร
ทั้งปวง
๒.๓.๓ ดําเนินการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อติดตามและตรวจสอบ
ผูกระทําผิดที่เผยแพรขอมูลอันเปนเท็จ ยุยงปลุกปนใหเกิดความขัดแยงในสังคม และบอน
ทําลายสถาบันหลักของชาติบนเว็บไซตและเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) และ
ดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดโดยเฉพาะแหลงที่มาจากตางประเทศ
๒.๔ ดานการบริหารจัดการกองทัพ
๒.๔.๑ พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารงานของหน ว ย
(Management Information System : MIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๒.๔.๒ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานเพื่อลดความซ้ําซอนและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รวมทั้งบูรณาการใหเกิดความประสานสอดคลองและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติงานใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช หนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการกําลังพลหรือ
บุคคลภายนอกใหพิจารณานําระบบศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มาใช
๒.๕ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
เพื่อ ใหก ารรั กษาความมั่ นคงปลอดภั ยดา นสารสนเทศของกองบั ญชาการกองทัพ ไทย
มี ค วามเรี ย บร อ ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งต อ เนื่ อ งและเป น ไป
ตามมาตรฐาน พรอมทั้ งสวนราชการในกองบั ญชาการกองทั พไทย ยึด ถือและปฏิบั ติ
ตามนโยบายฯ ดังกลาว
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๓. การบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้
๓.๑.๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ใหมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ความเร็วสูง (Broadband) ที่พอเพียง (Sufficient) และคุมคา (Optimal Infrastructure)
ให ส ามารถเชื่ อ มโยงไปยั ง ส ว นราชการ กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย เหล า ทั พ และ
สวนราชการที่เกี่ยวของ ครอบคลุมทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และพัฒนาระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อใหการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร มีความปลอดภัย เชื่อถือได
พรอม กับพัฒนาระบบสํารอง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง ตลอดเวลา
๓.๑.๒ ยุทธศาสตรที่ ๒ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการ
ขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มี
ความพอเพียง (Sufficient) และคุมคา เพื่อสนับสนุนการบูรณาการขอมูลรวมกันระหวาง
กองบัญชาการกองทัพไทย กับ กระทรวงกลาโหม และเหลาทัพ การใหบริการประชาชน
รวมทั้งสนับ สนุนการแลกเปลี่ยนข อมูลระหวางหนว ยงานภาครัฐ ตามกรอบแนวทาง
การเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ หรือ TH e-GIF
๓.๑.๓ ยุ ท ธศาสตร ที่ ๓ : พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สนั บ สนุ น
การอํานวยการ การใชกําลังกองทัพและการยุทธรวม อยางมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหมีขีดความสามารถสนับ สนุน
สวนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย ฝายเสนาธิการรวม ผูบังคับบัญชา ในการ
อํานวยการ ประสานงาน สั่งการ การปฏิบัติการรวมในการปองกันประเทศ และการใช
กําลังกองทัพเพื่อแกไขปญหาของชาติ ไดอยางมีประสิทธิ ภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และ
ทันเวลา
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๓.๑.๔ ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาและสงเสริมการเรียนรูของกําลังพลเพื่อมุงไปสู
การพึ่งพาตนเอง
พัฒนากํ าลัง พลใหมี องคค วามรู เพื่อ ใหส ามารถปฏิ บัติต ามภารกิจ ของ
หนวยไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองไดในอนาคต
๓.๒ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และกองบัญชาการ
กองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
๓.๓ งาน/แผนงาน/โครงการตางๆ ของสวนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย
ที่เสนอเพื่อปฏิบัติต ามกลยุทธ/มาตรการที่หนวยรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตร เพื่อให
การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กองบัญชาการกองทัพไทย
บรรลุวิสัยทัศนในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไดแก
๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานกําลังพล และธุรการ
๒. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ทดแทนของเดิมที่หมดอายุการใชงาน
๓. แผนงานพัฒนาระบบ งานสถานพยาบาล
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหกาวทันกับเทคโนโลยี
ในปจจุบันทั้งขอมูล MIS ขอมูลอํานวยการยุทธ และขอมูลภูมิสารสนเทศ
๕. สนับสนุนใหสวนราชการใน ยก.ทหาร มีระบบงานใชจนถึงระดับแผนก
๖. งานจัดหาอุปกรณสารสนเทศทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
๗. งานจัดหาระบบบริหาร เครือขายและระบบจัดเก็บขอมูลกลาง
๘. งานจัดหาวัสดุและอะไหล สําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณสารสนเทศ
๙. โครงการพัฒนาการติดตอสื่อสารงานถวายความปลอดภัย
๑๐. โครงการพัฒนาขีดความสามารถชุดปฏิบัติการขาว
๑๑. โครงการจัดหายุทโธปกรณในการปฏิบัติงานขาวกรอง ทางการสื่อสารและ
การเก็บรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร
๑๒. โครงการเสริ ม สร า งขี ด ความสามารถในการถวายความปลอดภั ย และ
อารักขาบุคคลสําคัญ
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๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อโทรทัศนดวยระบบดิจิตอล
โครงการพัฒนาระบบงานงบประมาณ
งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณเพิ่มตามอัตราสิ่งอุปกรณ
โครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การของหน ว ย
บัญชาการทหารพัฒนา
จัดทําระบบคลังขอมูล (Data Warehouse) และระบบเหมืองขอมูล (Data
Mining) ของกองบัญชาการกองทัพไทย
จัด ทํา ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ ห ารและจัด การด านงบประมาณและ
การเงิน
โครงการดํ า รงขี ด ความสามารถสถานี โทรคมนาคมทหารและสถานี
ดาวเทียมภาคพื้นดิน ป ๕๗-๖๒
โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร
โครงการขยายขี ด ความสามารถระบบรัก ษาความปลอดภัย สารสนเทศ
และศูนยคอมพิวเตอร กองบัญชาการกองทัพไทย
โครงการขยายขี ด ความสามารถระบบเครื อ ข า ยและศู น ย ข อ มู ล กลาง
กองบัญชาการกองทัพไทย
งานบํารุงรักษาและซอมระบบดูแลรักษาความรักษาความปลอดภัยเครื่อง
กองบัญชาการกองทัพไทย
งานบํารุงรักษาและซอมอุปกรณในระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือขาย
กองบัญชาการกองทัพไทย
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบของสวนราชการใน
กองบัญชาการกองทัพไทย
การปรับปรุงระบบสารสนเทศใน สํานักงานปลัดบัญชีทหาร
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สํานักยุทธ
โยธาทหาร
โครงการจัดหาคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณทดแทนตามอายุการใชงานและ
เพิ่มเติม ตามโครงสรางการจัดหนวยใหม
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๒๙. โครงการติ ด ตั้ ง กลอ งวงจรป ด ให กับ อาคารสวัส ดิ ก าร กองบั ญ ชาการ
กองทัพไทย
๓๐. โครงการจัดตั้งศูนยฝกบรรเทาภัยพิบัติ กองทัพไทย
๓๑. การเพิ่มประสิทธิภาพและ ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณสารสนเทศ ตามโครงการ
พัฒนาระบบงานปลัดบัญชี กองบัญชาการกองทัพไทย และของ สํานักงาน
ปลัดบัญชีทหาร
๓๒. โครงการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศูนยขอมูล
๓๓. โครงการการจัดทําโครงสรางฐานขอมูลดานการตรวจสอบภายใน
๓๔. แผนการพั ฒนาระบบการแลกเปลี่ย นขอ มูล ขา วสาร/ขา วกรอง สํา หรั บ
หนวยงาน ในประชาคมขาวกรอง Secure Line Network
๓๕. แผนพั ฒนาระบบฐานขอ มูล ขา ว เพื่ อสนับ สนุ นงานประชาคมข าวกรอง
กระทรวงกลาโหม
๓๖. แผนพัฒนาระบบฐานขอมูล งานขาวกรองปองกันประเทศ
๓๗. พัฒนาระบบงานบริหารการจัดการขอมูลเพื่อการฝกรวม
๓๘. จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการดานกําลังพล
๓๙. พัฒนาระบบเชื่อมตอแลกเปลี่ยนขอมูลอัตโนมัติ JTLS เพื่อการฝก
๔๐. โครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I กองทัพไทย
๔๑. แผนพั ฒ นาความรู ด า นเทคโนโลยี สารสนเทศให กั บ กํ า ลั ง พลของหน ว ย
ในระดับเบื้องตนและระดับสูง
๔๒. การอบรมและสั ม มนาการรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบสารสนเทศ
ของ กองบัญชาการกองทัพไทย
๔๓. การพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ , โครงการพั ฒ นา
ขี ด ความสามารถการฝ ก อบรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
อิเล็กทรอนิกส ของ ศูนย ฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทหาร

